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RESUMO 
 

Esta tese tem como tema as transformações no jornalismo tradicional. A partir 
desta ampla temática, o trabalho se destina a compreender como os jornalistas 
que atuam em um veículo da mídia hegemônica brasileira – a Gazeta do Povo - 
percebem esse período de transição, se acreditam que o jornalismo passa por 
uma crise e seus impactos na prática profissional. Partimos do reconhecimento 
de que o jornalismo brasileiro tradicional passa por um período de 
transformação, também identificado em outros países. Os motivos que levaram 
a ele são diversos, mas aqui tomamos dois como cruciais: o econômico e o 
tecnológico, perpassando também por uma terceira linha, a de confiança, que 
atinge não só a imprensa, mas as instituições sociais, de modo geral. Estes 
fatores levam a uma crise de hegemonia, pois constituem um novo cenário de 
atuação do jornalismo tradicional, num ambiente onde ele deixa de ser a 
instituição central de mediação e passa a integrar um conjunto de agentes que 
se destinam a oferecer informações à sociedade, especialmente a partir da 
internet. Isso gera diversos impactos, especialmente naquilo que se 
compreende por jornalismo. Com a fragmentação da audiência e a 
necessidade de engajar o público na internet, os jornais tendem a orientar a 
produção para aquilo que se reverte em acessos à página do veículo, 
remodelando toda a prática profissional. Tendo esse contexto em vista, a 
pergunta que norteia esta pesquisa é: como os jornalistas que atuam na mídia 
tradicional compreendem as transformações no jornalismo a partir da sua 
experiência profissional? Com base nesta pergunta, o objetivo geral da tese se 
destina a compreender as transformações do jornalismo e se é possível falar 
em “crise do jornalismo”, a partir da percepção dos jornalistas da Gazeta do 
Povo, entendida aqui como um caso manifesto desse cenário de instabilidade. 
Como objetivos específicos têm-se: 1) Analisar as mudanças nos valores e na 
atuação profissional ao longo do tempo, considerando as mudanças pelas 
quais o veículo passou; 2) Identificar o perfil dos profissionais que trabalham na 
redação; 3) Apontar as características do jornalismo praticado para a internet, 
em comparação com aquele desenvolvido para o jornal impresso; 4) Detectar o 
papel da audiência no processo produtivo. Para atingir os objetivos propostos, 
a pesquisa consolida-se num estudo de caso do jornal Gazeta do Povo, maior 
e mais antigo jornal do Paraná. O replanejamento do projeto editorial do 
veículo, apresentado em abril de 2017, resultou na suspensão da edição 
impressa a partir de 1º de junho do mesmo ano e na decisão de priorizar o 
conteúdo online, pautado no mobile first. Além disso, o grupo optou por expor 
suas convicções sobre determinados temas ao público, posições que se 
materializaram na linha editorial do veículo, norteando a produção jornalística e 
tornando o conteúdo mais editorializado. A tese se sustenta a partir da 
metodologia qualitativa, por meio de entrevistas em profundidade com 15 
profissionais que atuam/atuaram no veículo. Os resultados indicam que os 
jornalistas acreditam que passamos por uma crise, ligada à questão 
econômica, mas também a outros fatores, como crise de credibilidade, 
qualidade, independência e de mercado. Além disso, o profissional possui 
diversas outras atribuições que antes não eram de seu domínio, e a maior 
parte avalia que tomar posição é uma decisão honesta com o leitor. 
Palavras-chave: crise do jornalismo; prática profissional; modelo tradicional de 
jornalismo; Gazeta do Povo. 
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ABSTRACT 

 
This thesis focuses on the transformations in traditional journalism. Based on 
this broad theme, the paper aims to understand how the journalists who work in 
a vehicle of the Brazilian hegemonic media - Gazeta do Povo - perceive this 
period of transition if they believe that journalism is going through a crisis and its 
impacts on the practice professional. We begin with the recognition that 
traditional Brazilian journalism goes through a period of transformation, also 
identified in other countries. The reasons that led to it are diverse, but here we 
take two as crucial: the economic and the technological, also passing through a 
third line, that of trust, which affects not only the press, but social institutions, in 
general. These factors lead to a crisis of hegemony, as they constitute a new 
scenario for traditional journalism, in an environment where it ceases to be the 
central institution of mediation and becomes part of a set of agents that are 
designed to provide information to society, especially from the internet. This 
generates several impacts, especially in what is understood by journalism. With 
the fragmentation of the audience and the need to engage the public on the 
internet, newspapers tend to direct the production to what is reverted in access 
to the page of the vehicle, reshaping all professional practice. Given this 
context, the question that guides this research is: how do journalists who work 
in traditional media understand the transformations in journalism from their 
professional experience? Based on this question, the general objective of the 
thesis is to understand the transformations of journalism and whether it is 
possible to speak of a "crisis of journalism", based on the perception of Gazeta 
do Povo journalists, understood here as a manifest case of this scenario. 
instability. Specific objectives include: 1) Analyzing changes in values and 
professional performance over time, considering the changes the vehicle has 
undergone; 2) Identify the profile of the professionals working in the writing; 3) 
To point out the characteristics of journalism practiced for the internet, in 
comparison with the one developed for the printed newspaper; 4) Detect the 
role of the audience in the production process. In order to achieve the proposed 
objectives, the study is consolidated in a case study of the newspaper Gazeta 
do Povo, Paraná's largest and oldest newspaper. The re-planning of the 
vehicle's editorial project, presented in April 2017, resulted in the suspension of 
the print edition as of June 1 of that year and the decision to prioritize online 
content, based on the mobile first. In addition, the group chose to expose its 
convictions on certain subjects to the public, positions that materialized in the 
editorial line of the vehicle, guiding the journalistic production and making the 
content more editorial. The thesis is based on the qualitative methodology, 
through in-depth interviews with 15 professionals who work in the vehicle. The 
results indicate that journalists believe that we are experiencing a crisis, linked 
to the economic issue, but also to other factors, such as crisis of credibility, 
quality, independence and market. In addition, the professional has several 
other assignments that were not previously his domain, and most assess that 
taking position is an honest decision with the reader. 
 
Keywords: journalism crisis; professional practice; traditional model of 
journalism; Gazeta do Povo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No dia 31 de maio de 2017, circulou pela última vez a versão impressa 

diária do maior e mais antigo jornal ainda em atividade do Paraná, a Gazeta do 

Povo. O foco passou a ser no online e em substituição ao diário foi criada uma 

versão semanal da Gazeta do Povo, muito semelhante a uma revista. Com 

essa decisão, Curitiba deixa de ter um impresso de grande circulação1, ficando 

apenas com os jornais menores, como é o caso do Bem Paraná2, Metro3 e do 

Brasil de Fato4; e mais populares, como o Tribuna, que circula de segunda a 

sexta-feira e faz parte do mesmo grupo que controla a Gazeta do Povo, o 

Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), desde 2011. Com a extinção 

do impresso, o Paraná também perdeu o seu principal jornal.  

 O fim da versão impressa da Gazeta do Povo é uma dentre as diversas 

mudanças editoriais apresentadas pelo grupo no dia 6 de abril de 2017. Outras 

novidades incluem a transparência das convicções da Gazeta do Povo sobre 

determinados temas – “uma Gazeta que vê na valorização da família [desde a 

sua concepção], na livre iniciativa, na cultura democrática, elementos-chaves, 

fundamentais, para o desenvolvimento da sociedade5” -, novos colunistas, 

sistema de georreferenciamento, experiência social, notificações dos assuntos 

mais importantes do período e medição do impacto da produção jornalística. O 

novo projeto da Gazeta do Povo é a primeira iniciativa do tipo na América 

Latina6, e é baseado no modelo de negócios focado nas assinaturas digitais e 

não na publicidade7.  

                                                           
1
 De acordo com dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), divulgados pela Associação 

Nacional dos Jornais (ANJ), em 2015 a Gazeta do Povo ocupava a 22ª. posição entre os 50 
jornais com maior circulação impressa do Brasil, com uma circulação média diária de 36.341 
exemplares. O jornal circulava todos os dias e tinha caráter regional.  
2
 O Jornal do Estado foi fundado em 1983 e em 2013 assumiu o nome de Bem Paraná. Ele 

possui tiragem média diária de 10,5 mil exemplares e circula em Curitiba, região metropolitana 
e litoral do Estado, de segunda a sexta-feira. Disponível em: 
https://www.bemparana.com.br/tabela-preco-publicacao.pdf. Acesso em: 28 jun 2017. 
3
 O Metro começou a circular em Curitiba em 2011. Com distribuição gratuita, o jornal tem 

tiragem de 30 mil exemplares diários e circula de segunda a sexta-feira. 
4
 A versão curitibana do Brasil de Fato iniciou os trabalhos em fevereiro de 2016. O jornal 

semanal sai sempre às quintas-feiras e tem tiragem de 10 mil exemplares. 
5
 Excerto da fala do diretor da redação da Gazeta do Povo, Leonardo Mendes Jr., durante o 

evento de lançamento do novo projeto editorial. Vídeo disponível em: < 
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/nova-gazeta-do-povo/>. Acesso em: 9 jun 2017. 
6
 “’Gazeta do Povo’ publica última versão impressa e se torna primeira plataforma ‘mobile first’ 

da América Latina”. Disponível em: 
<http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/79196/gazeta+do+povo+publica+ultima+versao+im

https://www.bemparana.com.br/tabela-preco-publicacao.pdf
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/nova-gazeta-do-povo/
http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/79196/gazeta+do+povo+publica+ultima+versao+impressa+e+se+torna+primeira+plataforma+mobile+first+da+america+latina
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 A transição do impresso para o digital se dá 98 anos após a criação do 

periódico, em 1919. E essa tendência não é exclusiva do jornal paranaense. O 

primeiro grande jornal impresso brasileiro a deixar de circular e migrar para o 

digital foi o Jornal do Brasil, em 2010, após 119 anos de existência. Ele ainda 

mantém o mesmo nome na plataforma online. No caso do Paraná, o segundo 

maior jornal do estado, o Estado do Paraná, migrou da versão impressa para a 

digital aos 59 anos, em 2011, mudando o nome para Paraná Online. Ele se 

fundiu com a Tribuna e hoje os dois veículos representam um só, controlado 

pelo GRPCOM. Além desses, outros jornais brasileiros de pequeno e médio 

porte migraram de plataforma ou foram extintos, demonstrando que essa é 

uma tendência entre as publicações tradicionais.  

 O caso da Gazeta do Povo representa bem o período de instabilidade e 

reconfiguração pelo qual passa o jornalismo tradicional, não só no Brasil, mas 

também identificado pelos pesquisadores em outros países, como Austrália, 

Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido (YOUNG, 2010; 

CARLSON, 2011; NERONE, 2013; RUSSIAL, LAUFER & WASKO, 2015). As 

mudanças apresentadas pelo veículo estudado, em específico no caso 

brasileiro, demonstram que atravessamos um momento que a literatura tem 

classificado como crise do jornalismo (SILES & BOCZKOWSKI, 2012). 

Consideramos, portanto, que as mudanças implementadas nesse veículo 

evidenciam essa crise, que ainda se mostra bastante nebulosa para os próprios 

jornalistas diretamente afetados por ela.  

 A crise possui várias causas e manifestações. Mas, no geral, o que se 

tem identificado é que ela é fomentada, principalmente, pelos avanços 

tecnológicos e da internet, que permitiu o acesso a uma plataforma de mídia 

que até então não era possível a qualquer pessoa ou grupo. Como a internet 

permite expandir barreiras – inclusive geográficas – outros veículos da própria 

mídia tradicional, que antes não eram concorrentes por questões de 

abrangência, agora passam a competir também pela atenção do leitor, 

independente da sua localização. Ou seja, a Gazeta do Povo, por exemplo, não 

                                                                                                                                                                          
pressa+e+se+torna+primeira+plataforma+mobile+first+da+america+latina>. Acesso em: 24 jun 
2017. 
7
“Por que a Gazeta do Povo decidiu trocar o papel pelo digital”. Disponível em: < 

http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/>. Acesso em 24 jun 2017. 

http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/79196/gazeta+do+povo+publica+ultima+versao+impressa+e+se+torna+primeira+plataforma+mobile+first+da+america+latina
http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/
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compete apenas com jornais do Paraná, mas com publicações de todo o 

território que, eventualmente, possuam grande presença online, como é o caso 

do jornal gaúcho Zero Hora. Além de competir com outros veículos de 

comunicação, as empresas tradicionais passam ainda a disputar espaço com a 

blogosfera progressista (CARVALHO, 2017) e atores não-jornalísticos, mas 

que também atuam na promoção da informação que o cidadão terá acesso, 

como Google e Facebook. Essa influência é levada em conta no momento da 

produção e disseminação da notícia, gerando tensionamentos no campo 

jornalístico por agentes que são extrínsecos a ele. 

 Isso significa que muito do que o cidadão médio conhece do mundo vem 

de fontes muito mais diversificadas, o que abala a hegemonia dos meios 

tradicionais. Embora ainda possuam um grau de distinção bastante grande, 

eles são desafiados diariamente por diversos outros agentes que até então não 

tinham grandes meios de ganhar visibilidade, a não ser trabalhando para os 

grandes veículos de mídia. Hoje a realidade se mostra bastante diferente: há 

uma ruptura com o cenário estabelecido, o que leva a uma crise – o momento 

pelo qual estamos passando –, e, num espaço de tempo seguinte, a uma 

reconfiguração de uma série de questões que antes estavam resolvidas ou 

relativamente bem definidas. A identidade e atuação profissional do jornalista 

integram essas mudanças.  

 Um exemplo é o caso do blogueiro Eduardo Guimarães, conduzido 

coercitivamente por “vazar” informações sobre as fases da Operação Lava 

Jato. Em março de 2017, Guimarães, do Blog da Cidadania, foi levado em 

condução coercitiva e teve seus equipamentos confiscados em uma ação da 

Operação Lava Jato, após antecipar em seu blog que o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva teria os sigilos fiscal e bancário quebrados. O blogueiro foi 

coagido ainda a quebrar o sigilo da fonte, e declarou que “eles queriam saber 

se tenho alguma ligação com a pessoa que vazou. Não conheço essa pessoa. 

Divulguei porque é o meu trabalho jornalístico”8. 

 A postagem do dia 26 de fevereiro de 2016 traz informações concedidas 

por uma fonte não identificada de que em poucos dias seria deflagrada a 24ª. 

                                                           
8
 Disponível em: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/blogueiro-eduardo-

guimaraes-e-detido-sergio-moro-censura.html. Acesso em: 11 set 2017 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/blogueiro-eduardo-guimaraes-e-detido-sergio-moro-censura.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/blogueiro-eduardo-guimaraes-e-detido-sergio-moro-censura.html
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fase da Operação Lava Jato, com quebra de sigilos fiscal e bancário de 43 

pessoas e entidades, incluindo o ex-presidente Lula, sua esposa e filhos, de 

suas empresas e do próprio Instituto Lula. Ainda de acordo com a publicação 

de Guimarães, “todos os veículos de uma dita ‘imprensa simpatizante’(…) já 

dispunham de cópia da decisão de Moro quebrando o sigilo das 43 pessoas e 

entidades”, mesmo a operação devendo ser sigilosa.  

 Numa segunda publicação sobre o assunto, feita no dia 28 de fevereiro, 

o blogueiro denunciou, a partir de outra fonte anônima que o teria procurado, 

que só haveria “divulgação das quebras de sigilo entre esta segunda [29/02] ou 

esta terça-feira [01/03] porque essa quebra será anunciada em meio à 

operação da Polícia Federal de busca e apreensão nos imóveis do ex-

presidente, de seus familiares e de seus amigos”. E completou: “Não é 

pequena, pois, a possibilidade de que comecemos a semana com um 

showzinho da Lava Jato contra Lula”. A ação coercitiva de Lula se concretizou 

no dia 4 de março de 2016. No dia 21 do mesmo mês, Eduardo Guimarães foi 

conduzido coercitivamente para depor na sede da Superintendência da Polícia 

Federal em São Paulo, após decisão judicial determinada pelo juiz Sergio 

Moro, em Curitiba. Segundo informações do G1, a Justiça Federal do Paraná 

considera que o Blog da Cidadania é um “veículo de propaganda política” e que 

a proteção constitucional de sigilo de fonte protege “apenas quem exerce a 

profissão de jornalista, com ou sem diploma”9. Eduardo Guimarães não é 

graduado em Jornalismo.  

 Até a internet se consolidar como uma mídia acessível10, o jornalismo 

sofreu poucas mudanças no que diz respeito ao seu lugar no contexto social. 

Ele, que sempre foi a instituição por excelência responsável por essa 

intermediação social, com seus limites bem definidos (RYFE, 2012), passa 

agora por uma transformação que supõe a perda de um dos elementos-chaves 

que o convertia como “essencial”. As redes sociais, de modo particular, 

eliminam essas barreiras e possibilitam o acesso democrático a um tipo de 

                                                           
9
 Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/blogueiro-e-conduzido-

coercitivamente-a-pf-em-sp-para-prestar-depoimento.ghtml>. Acesso em: 11 set 2017. 
10 Embora seja difícil precisar o momento em que a internet se tornou mais acessível aos 
brasileiros, consideramos que esse período se deu a partir da popularização dos smartphones 
da banda larga móvel, que se deu a partir de 2014, segundo o Suplemento de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2014 
e da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015.  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/blogueiro-e-conduzido-coercitivamente-a-pf-em-sp-para-prestar-depoimento.ghtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/blogueiro-e-conduzido-coercitivamente-a-pf-em-sp-para-prestar-depoimento.ghtml
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mídia que também pode alcançar largas audiências sem necessariamente 

fazer isso a partir de conteúdos jornalísticos. Idealmente, o jornalismo se 

diferencia de outras áreas da comunicação por oferecer uma informação 

“independente”, selecionada, considerando o contraditório, a pluralidade, e 

tratada a partir de princípios inerentes à área (SCHUDSON, 2010; NERONE, 

2015).  

 A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Sindicato dos 

Jornalistas de São Paulo (SJSP) emitiram uma nota em apoio a Eduardo 

Guimarães, mesmo a FENAJ sendo historicamente contra o exercício da 

profissão de jornalista sem diploma. Eduardo Guimarães integra o que 

Carvalho (2017) classifica como blogosfera progressista, que consiste num 

ecossistema midiático formado por blogueiros de esquerda que utilizam a rede 

como espaço de contrainformação, podendo ser jornalistas ou não. Para os 

jornalistas formados, a blogosfera representa a possibilidade de haver 

“jornalista sem jornal” (MAGALHÃES & ALBUQUERQUE, 2014), uma vez que 

a atuação e divulgação de informações não dependem mais do aparato da 

mídia hegemônica.  

 A rede forneceu espaço para que agentes – jornalistas ou blogueiros – 

pudessem falar para largas audiências, de modo mais ou menos organizado, 

trabalhando com informações de natureza política e que tendem a trazer 

pautas e enquadramentos diferenciados da cobertura realizada pelos veículos 

hegemônicos. Esse é outro caso que ilustra a complexidade do presente 

momento, especialmente no que concerne ao embate entre grande mídia e 

mídia alternativa/independente, e remete a uma questão primordial: o que é 

jornalismo e quem pode exercê-lo? Se antes essas preocupações não 

figuravam com tanta força no campo jornalístico, agora são primordiais para 

compreendermos o cenário que se apresenta. 

 A crise, desta forma, leva a uma série de consequências. A partir do 

momento que entendemos que sua dimensão não é apenas econômica, 

assumimos o desafio de compreender os desdobramentos desse período de 

instabilidade para além da questão do modelo de negócio e da precarização do 

trabalho. Nesta tese, nossa preocupação se volta a compreender as 

transformações do jornalismo a partir da prática e experiência dos jornalistas. O 
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que procuramos é entender as mudanças na concepção do jornalismo 

praticado e do público presumido, e para isso tomamos como caso o contexto 

do Paraná, especificamente da Gazeta do Povo. Como os jornalistas 

compreendem, idealmente, o papel do jornalista e como avaliam a sua 

atuação, na prática? O que o jornalismo é e o que deveria ser? Quais as 

principais mudanças da atuação do jornalista que antes trabalhava num jornal 

impresso e agora produz para uma plataforma digital? As posições 

publicamente assumidas pelo grupo que controla o veículo interferem no 

processo produtivo? A quem se destina o conteúdo neste novo modelo 

editorial? O público-alvo é considerado no momento da produção da matéria, 

especialmente na escolha do enfoque? São vários os questionamentos que 

podem ser feitos a partir do presente momento, sendo que estes, pontuados 

acima, são algumas das inquietações que movem esta pesquisa.  

  Desde o início dos anos 2000 pesquisadores de outros países se 

dedicam a identificar e compreender as características da “crise do jornalismo”. 

Apesar de a história do jornalismo, no contexto nacional e internacional, ser 

marcada por uma série de crises, neste caso a internet é a principal 

responsável – e vista como vilã – dos problemas que o jornalismo enfrenta 

hoje. O ponto aqui é que quando se trata da crise do jornalismo, as principais 

abordagens se referem à perda de publicidade dos veículos tradicionais, que 

leva ao declínio do modelo econômico tradicionalmente instituído, ou abordam 

o problema a partir da precarização do trabalho jornalístico (McCHESNEY, 

2003; DEUZE, 2003), mas sem necessariamente promover uma discussão 

reflexiva do papel dos próprios jornalistas a partir das suas práticas cotidianas 

(RAMAER, VAN DER STOEP & DEUZE, 2015), especialmente em momentos 

de crise. Pouco se fala sobre concepção de jornalismo dos profissionais, ou 

seja, da sua função social e do compromisso que ele tem para com a 

sociedade. Esses são alguns dos pontos aos quais esta tese pretende lançar 

luz. 

 Se no âmbito internacional há uma literatura mais consistente sobre a 

crise do jornalismo (YOUNG, 2010; CARLSON, 2011; RAMAER, VAN DER 

STOEP & DEUZE, 2015; RUSSIAL; LAUFER & WASKO, 2015; DEUZE & 

WITSCHGE, 2017), no Brasil os trabalhos que se dedicam a ela ainda são 
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incipientes, sendo que muitos não consideram o cenário em crise, e sim um 

cenário de convergência. Desse modo, esta tese se coloca como um esforço 

de preencher parte desta lacuna, investigando mais a fundo os indícios da crise 

evidenciados pelo caso da Gazeta do Povo, bem como conduzir uma prática 

reflexiva sobre a identidade e atuação dos próprios jornalistas, questão central 

da pesquisa. 

 Outro ponto importante é que a migração dos veículos jornalísticos 

tradicionais para a internet demonstra a necessidade de adaptação a esta 

realidade, e os novos modos de produção, focados na mobilidade e nas 

características da rede, levam a crer que os cliques do público têm grande 

impacto no que os produtores de notícias escolhem para publicar online (LEE, 

LEWIS & POWERS, 2014). Além disso, os cidadãos são capazes de contornar 

a produção tradicional e divulgação do jornalismo, além de poderem produzir 

informações para si, e assim, em certo sentido, "eliminar o intermediário" do 

jornalismo. Desta forma, o que o público sabe sobre o mundo vem menos do 

jornalismo tradicional (DAHLGREN, 2010), levando a uma reconfiguração do 

próprio papel do jornalismo na democracia contemporânea, com alguns autores 

sugerindo, inclusive, que o jornalismo caminha para o nicho (STOUD, 2011), 

visando atender a um tipo de público específico, deixando de produzir 

conteúdos catch-all (LYCARIÃO, MAGALHÃES & ALBUQUERQUE, 2018).  

 Com a fragmentação da audiência, a diversidade de fontes informativas 

e a necessidade de engajar o público na internet, os veículos tendem a orientar 

a produção para aquilo que se reverte em acessos à página, remodelando toda 

a forma de ethos da profissão e valores profissionais modernos. Se até então o 

modelo padrão de jornalismo tradicional praticado era aquele onde se tem a 

separação clara de opinião e informação, busca-se o equilíbrio e não se faz 

julgamentos, a Gazeta do Povo busca, por outro lado, seguir o oposto disso e ir 

em direção ao jornalismo de posição, mais editorializado, tal como se tinha até 

o início do século XX (SCHUDSON, 2010).  

 Tendo todo esse contexto em vista e as questões que o envolve, a 

pergunta que norteia esta tese é: como os jornalistas que atuam na mídia 

tradicional compreendem as transformações no jornalismo a partir da sua 

experiência e prática profissional? A partir desta pergunta, o objetivo geral da 
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pesquisa se destina a compreender como os jornalistas da Gazeta do Povo 

percebem a “crise do jornalismo” e seus impactos na prática profissional. Como 

objetivos específicos têm-se: 1) Analisar as mudanças nos valores e atuação 

profissional ao longo do tempo, considerando as mudanças pelas quais o 

veículo passou; 2) Identificar o perfil dos profissionais que trabalham na 

redação; 3) Apontar as características do jornalismo praticado para a internet, 

em comparação com aquele desenvolvido para o jornal impresso; 4) Detectar o 

papel da audiência no processo produtivo. Ao atingir esses objetivos no final do 

trabalho, as várias indagações apresentadas serão respondidas.  

 A pesquisa parte de alguns pressupostos. Primeiro, acreditamos que as 

transformações no jornalismo são percebidas de formas distintas pelos 

profissionais, dependendo da sua área de atuação dentro do veículo. Essa 

afirmação se baseia na natureza de cada editoria, já que, historicamente, as 

partes que tratam de notícias hard sofrem mais pressão do que as de conteúdo 

soft, inclusive no que diz respeito ao interesse da audiência. O segundo 

pressuposto consiste no reconhecimento de que o contexto político e social, 

junto com a internet, interfere no modo de fazer jornalismo. 

Complementarmente, a internet redefine a prática profissional, incidindo sobre 

a escolha de conteúdos e formatos. Por fim, a juvenilização da redação é um 

fenômeno que interfere no modo como os jovens jornalistas se posicionam e 

renegociam sua identidade frente às adversidades encontradas. Esses pontos 

de referência serão abordados nos capítulos teóricos da tese à luz da literatura. 

 Postulamos ainda outras premissas, a serem observadas mais 

detalhadamente, cujas evidências podem servir como base para estudos 

futuros de outra natureza: a) as métricas de audiência se tornam um valor-

notícia, já que elas interferem no tipo de conteúdo/abordagem publicado; b) a 

tomada de posição do veículo, aliada aos resultados de audiência, gera uma 

autocensura nos profissionais, que deixam de propor pautas relevantes; c) os 

profissionais reconhecem a crise do jornalismo, mas têm dificuldades em defini-

la; d) os profissionais têm uma carga de trabalho muito superior à do impresso, 

sendo cobrados por produções multimídias.  

 Para atingir os objetivos propostos, a tese se estrutura em cinco 

capítulos. No primeiro, discutimos a crise do jornalismo no cenário nacional e 



22 

 

internacional, demonstrando como esse fenômeno é identificado e interpretado 

por pesquisadores em contextos diferentes. Também fazemos uma crítica às 

pesquisas brasileiras, que silenciam essa abordagem dando lugar à discussão 

sobre convergência. Traçamos aí um paralelo entre a discussão e a proposta 

desta pesquisa, uma vez que esta última se coloca como um dos primeiros 

trabalhos brasileiros que utilizam a chave analítica da crise do jornalismo para 

compreender as mudanças pelas quais passa a prática profissional. O segundo 

capítulo traz uma discussão sobre a mídia regional e como ela é posta em 

contraponto à mídia nacional, mesmo havendo evidências que demonstram 

que a mídia regional é tão ou mais poderosa quanto os veículos nacionais. A 

partir disso, debatemos o mercado de mídia do Paraná, bem como o perfil do 

jornalista brasileiro e paranaense. Essa discussão é importante porque a mídia 

no estado é altamente concentrada, e mesmo se tratando de um estado 

pequeno, os jornalistas são os mais bem remunerados do país. 

Diametralmente abordamos, enfim, a história da constituição da Gazeta do 

Povo e como o cenário político e social foi fundamental para o 

reposicionamento do veículo.  

 No capítulo 3 discorremos sobre o desenho metodológico da pesquisa, 

objetivos e hipóteses, já mencionados anteriormente. Neste capítulo 

apresentamos também o objeto empírico da pesquisa, ou seja, o perfil dos 15 

jornalistas entrevistados. Destes, nove atuavam na Gazeta do Povo no 

momento da pesquisa e seis já tinham deixado o veículo, seja por pedido de 

demissão ou por terem sido demitidos. Na quarta seção, apresentamos as 

entrevistas realizadas a partir de quatro eixos analíticos: 1) Trajetória 

profissional; 2) Rotina de trabalho no cenário de crise; 3) Concepção 

epistemológica e a prática do Jornalismo na Gazeta do Povo; 4) Processos de 

negociação da prática profissional. No capítulo 5 analisamos os resultados 

descritos no capítulo anterior. Por fim, a última parte é dedicada às conclusões 

da pesquisa. 

 O grande esforço desta tese vem no sentido de compreender como o 

jornalista renegocia sua identidade profissional em momentos de crise, uma 

vertente ainda pouco explorada nas produções sobre a crise do jornalismo, 

especialmente no contexto brasileiro. Assim, espera-se que a pesquisa possa 



23 

 

trazer contribuições empíricas aliadas às discussões teóricas, e que ofereça 

resultados que possam ser comparados com contextos de outras regiões 

brasileiras e até mesmo de outros países. 
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CAPÍTULO 1 

DE QUAL CONTEXTO ESTAMOS FALANDO: 

Crises e transformações do Jornalismo tradicional 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar um panorama sobre as 

principais transformações ocorridas no Jornalismo já identificadas por 

pesquisadores da área. Majoritariamente, a literatura discute a noção de crise a 

partir de casos particulares, tal como propomos nesta pesquisa. Deste modo, 

as evidências apresentadas nos servem como base para compreender o 

contexto particular de um jornal brasileiro, antes caracterizado como regional. 

Num primeiro momento, colocamos em perspectiva o modelo de jornalismo que 

está no centro da crise, o jornalismo ocidental, anglo-americano, que deu 

origem ao que consideramos jornalismo tradicional praticado no Brasil. Em 

seguida, discutimos as principais causas associadas à crise do jornalismo 

identificadas pela literatura e, na sequência, abordamos suas manifestações, a 

partir de dois eixos principais: as novas lógicas da produção da notícia e a 

precarização do trabalho jornalístico. Por fim, apresentamos uma breve 

conclusão do capítulo, sistematizando os principais pontos debatidos e 

apontando as propostas para que o jornalismo “saia da crise”.  

 

 1.1 As bases do modelo tradicional de jornalismo  

 

 O chamado jornalismo tradicional se baseia no modelo anglo-americano 

de fazer jornalismo, que se consolidou como o principal paradigma que guia a 

prática da profissão em diversos países do mundo, inclusive em sociedades 

não ocidentais (ALBUQUERQUE, 2018; WU, 2018). A profissionalização do 

jornalista e do discurso jornalístico são produtos da emergência de um campo 

de produção discursiva especializado (CHALABY, 1996) e que deveria ser 

autônomo. Esses dois elementos ajudam a demarcar seus limites, a partir dos 

quais se estabelece o “paradigma do jornalismo” (AMADO & WAISBORD, 

2015).  
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 Progressivamente, o discurso jornalístico se tornou distinto, baseado em 

normas e valores próprios, elementos que constituem um paradigma. Seguir os 

princípios da objetividade e ética pública, relatar a “verdade”, adotar normas 

narrativas específicas e estar acima das disputas políticas são alguns deles 

(HALLIN, 1992; SCHUDSON, 2010; AMADO & WAISBORD, 2015). A 

profissionalização do jornalismo se deu a partir da necessidade de uma 

habilidade profissional baseada em técnicas, de capacidade de investigação, 

de uma escrita normatizada, que demanda desde o fim do século passado 

cursos de jornalismo nas universidades. Tudo isso para garantir a originalidade 

das informações ofertadas pelos jornalistas, que são, antes de tudo, 

assalariados (NEVEU, 2006). A profissionalização  

refere-se a uma situação na qual o jornalismo determina suas 
práticas e normas sem a forte interferência de atores externos. 
Jornalistas, em vez de não-jornalistas (por exemplo, cidadãos, 
políticos ou empresários), tomam decisões importantes sobre o 
conteúdo das notícias. A demarcação de fronteiras, então, reflete os 
interesses comuns dos jornalistas, ou seja, participar do constante 
projeto de “profissionalização” (AMADO & WAISBORD, 2015, p. 53). 

 

 Portanto, o jornalismo enquanto comunidade interpretativa precisa 

adotar valores consensuais para definir os limites da profissão, que eram bem 

definidos (RYFE, 2012) até começarmos a ter mudanças expressivas no 

contexto social e tecnológico, com a emergência e popularização da internet.  

 Esse modelo ocidental capitalista (ROUDAKOVA, 2017; WU, 2018), que 

influenciou grande parte do jornalismo praticado no mundo, tem fundamentos 

epistemológicos que o coloca como refém da monetização. Isso leva, em última 

instância, à fragilidade do campo e à fraca autonomia, dependente das lógicas 

de mercados (BOURDIEU, 1997; POELL & VAN DIJCK, 2014; WU, 2018). É 

claro que essa dependência varia em maior ou menor grau dependendo do 

país e de seus sistemas de mídia (HALLIN & MANCINI, 2004). Hallin (1992), 

por exemplo, avalia que as questões econômicas desempenharam um papel 

mais importante na Inglaterra e Estados Unidos do que na França. Nos dois 

primeiros países o mercado publicitário se desenvolveu rapidamente, 

oferecendo uma importante fonte de recursos para a imprensa. Em 1910, por 

exemplo, a publicidade representava 60% do total de receita dos jornais, 
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somando mais de 200 milhões de dólares (NORRIS, 1990 apud CHALABY, 

1996).  

 A dependência da mídia em relação à publicidade também é observada 

no caso brasileiro. Em 2017, a publicidade movimentou R$ 134 milhões em 

compra de mídia em torno de 700 veículos, de acordo com o Kantar Ibope 

Media11. A mídia que mais recebeu investimentos foi a TV aberta, ficando com 

53,6% do valor bruto. Os jornais impressos apareceram em terceiro lugar, atrás 

da TV por assinatura, com 11,6% do total de publicidade investida naquele ano 

no país, o que representa cerca de R$ 15,5 bilhões.  

 Se por um lado essas fontes de recursos permitiram que a imprensa se 

tornasse autônoma em relação à esfera política, por outro acabou se tornando 

dependente da esfera econômica. O negócio lucrativo de venda de público a 

anunciantes coloca em xeque tanto a noção de jornalismo como confiança 

pública quanto à existência da cultura pública comum que as notícias já 

forneceram (HALLIN, 1992). A dependência econômica, especialmente da 

publicidade, representa um modelo de negócio que está prestes a ruir. 

Tratando-se especificamente dos jornais, o número de leitores caiu 

consideravelmente em vários países, assim como a tiragem do impresso 

(MAYER, 2007; ANJ, 2016). Associado a outras transformações, como o 

avanço tecnológico e a popularização da internet, juntamente com as redes 

sociais, o “jornalismo de qualidade” – aquele que baseia sua produção aos 

princípios de objetividade, neutralidade, independência e isenção (GUERRA, 

2003; BENEDETI, 2006; MARQUES, 2007; SCHUDSON, 2010; SANTOS, 

2012) - se viu diante de um cenário pouco conhecido. Isso porque o “mundo 

ocidental passou a valorizar a mídia comercial como única fonte confiável de 

informação” (BEZERRA, 2008, p. 416). 

 É verdade que a cada nova tecnologia inventada ressurge a discussão 

sobre o fim da mídia anterior (CHADWICK, 2013), e isso reflete diretamente no 

jornalismo. No caso da internet, o jornalismo tradicional se vê ameaçado por 

diversos lados: ele deixa de ser a autoridade central da informação; há diversas 

fontes de conteúdo, jornalísticas ou não, as quais os usuários têm acesso; 

                                                           
11

 Fonte: “Compra de publicidade avança 3% no Brasil em 2017”, de 9 de fevereiro de 2018. 
Disponível em: < https://www.valor.com.br/empresas/5317327/compra-de-publicidade-avanca-
3-no-brasil-em-2017>. Acesso em: 26 out 2018.  

https://www.valor.com.br/empresas/5317327/compra-de-publicidade-avanca-3-no-brasil-em-2017
https://www.valor.com.br/empresas/5317327/compra-de-publicidade-avanca-3-no-brasil-em-2017
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agentes de fora do campo, como empresas de tecnologia, passam a exercer 

influência direta nos modos de produção e divulgação das notícias; a 

publicidade é pulverizada e não mais concentrada nos veículos tradicionais (DE 

MATEO, BERGÉS & GARNATXE, 2010; POELL & VAN DIJICK, 2014; AMADO 

& WAISBORD, 2015; DEVITO, 2017; CARLSON, 2018). Além disso, o modo 

de consumir notícias mudou: é cada vez maior o número de pessoas que se 

informa apenas via redes sociais. De acordo com o Digital News Report 2017, 

57% dos brasileiros que mantêm contas ativas no Facebook informam-se pela 

plataforma (NEWMAN et al, 2017). Além de trazer enormes implicações na 

qualidade da informação a que as pessoas têm acesso, esses fatores levam 

ainda a uma profunda mudança na própria prática jornalística, 

institucionalizadas pelos cursos de jornalismo e também pelos próprios 

veículos, por meio dos manuais de redação (ALBUQUERQUE & HOLZBACH, 

2008). 

 Segundo Albuquerque (2010), definir um determinado conjunto de 

práticas jornalísticas como institucionalizadas significa supor que elas 

permanecem estáveis através do tempo e do espaço. Uma vez que o contexto 

muda radicalmente, como têm acontecido nos últimos anos, as práticas 

também se reconfiguram. Ainda que existam diversos estudos comparativos 

que demonstrem essas implicações em diferentes países, não se pode perder 

de vista a diversidade na qual o jornalismo se manifesta em diferentes 

contextos sociais (ALBUQUERQUE, 2010, 2018; SILES & BOCZKOWSKI, 

2012; WU, 2018), inclusive dentro de um mesmo país a partir da configuração 

dos subsistemas de mídia (PINTO, 2017).   

 Tendo em vista essas questões, argumenta-se que o jornalismo 

tradicional, considerado “de qualidade” por adotar valores consensuais entre 

seus membros, calcado na perspectiva anglo-americana, é o que passa por 

transformações, suscitada pelo contexto econômico, tecnológico e social. Isso 

muda a lógica do(s) jornalismo(s) praticado(s) nas redações ao longo do tempo 

em vários países. Mas antes de discutir essas mudanças, apresentamos as 

principais causas que levaram a este cenário. 
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 1.2 O modelo entra em crise: principais causas  

 

A história do jornalismo é marcada por crises. A crise é caracterizada, 

segundo Zelizer (2015), por alguma combinação de percepção de súbita 

perturbação, urgência ou perda e a necessidade de assistência externa para 

compensar o desamparo e alcançar a recuperação. Ela pode ser de ordem 

política, econômica, moral, ocupacional e tecnológica (ZELIZER, 2015). Há 

quem diga, inclusive, que ela é perpétua em alguns cenários (BREESE, 2016), 

articulada com uma narrativa de declínio e de que o futuro esperado é pior do 

que o presente (ZELIZER, 2015; BREESE, 2016).  

Desde meados dos anos 2000, os jornais impressos de vários países 

têm enfrentado alguns problemas, e o financeiro parecer ser o central deles 

(SILES & BOCZKOWSKI, 2012). Com a internet, a publicidade, principal fonte 

de renda dos impressos do ocidente, tornou-se mais segmentada e 

pulverizada, já que a partir dessa tecnologia, ter acesso ao público não 

dependia mais somente dos grandes veículos jornalísticos. Aliado a isso, têm-

se ainda as possibilidades que a internet abre no que diz respeito à produção e 

distribuição de conteúdo, tal como exemplificado com o Blog da Cidadania. 

Apesar de muitos impressos estarem desaparecendo (BIRD, 2009), outros têm 

abandonado a publicação impressa diária para se dedicar exclusivamente ao 

online, como é o caso do Jornal do Brasil desde 2010; e da Gazeta do Povo, 

objeto desta pesquisa, desde 2017.  

 O jornalismo tradicional, hegemônico, que ocupava uma posição de 

destaque e de detentor da informação tomada como verdadeira, crível, viu-se 

num cenário aonde a competição não se restringia aos outros veículos 

jornalísticos. Há também os agentes que antes não faziam parte desse campo, 

como os nativos digitais (GARCÍA-PERDOMO et al, 2017), blogueiros, e até 

mesmo as redes sociais e buscadores, como o Google, que acabam exercendo 

um papel importante de seletores de conteúdos (POELL & VAN DIJCK, 2014; 

RUSSIAL, LAUFER & WASKO, 2015; TANDOC JR & MAITRA, 2017).  

 O que se observa, portanto, é que a crise do jornalismo não é causada 

apenas por um motivo, mas por um conjunto de fatores que incidem 

diretamente nos veículos, variando de acordo com cada contexto. A 
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demarcação do tempo, espaço e modos de invocá-la não são iguais, 

especialmente em se tratando do jornalismo. Diferentes países, com diferentes 

sistemas de mídia (HALLIN & MANCINI, 2004; CHADWICK, 2013; NIELSEN, 

2016) e de modelos de jornalismo (CHALABY, 1996; NEVEU, 2006) tendem a 

experimentar diferentes tipos de crise.  

 Neste sentido, Nielsen (2016) analisa a crise do jornalismo em seis 

países, considerando o tipo de sistema de mídia identificado em cada um deles 

(HALLIN & MANCINI, 2004). Alemanha e Finlândia representam o conjunto 

classificado por Hallin e Mancini (2004) como “corporativista democrático”; Itália 

e França como “pluralista polarizado”; e Reino Unido e Estados Unidos como 

“liberais”. O autor identifica que países do norte europeu, como Alemanha e 

Finlândia, experimentam uma crise de confiança pública, e não passa por 

problemas econômicos ou profissionais, como em outros contextos. Já no sul 

europeu, em países como a Itália e França, a dificuldade econômica é a 

principal, fomentada por dois fatores: a baixa autonomia dos profissionais e a 

penetração digital na enfraquecida indústria desses países. No Reino Unido e 

nos Estados Unidos, a tecnologia é o motivo que impulsiona o discurso da 

crise, embora o autor identifique que também há uma crise econômica, 

profissional e de confiança, só que suscitadas por diferentes fatores, de acordo 

com cada sistema midiático (NIELSEN, 2016).  

 No Brasil, há poucas evidências empíricas sobre o tipo de crise pela qual 

passa o jornalismo. Há o reconhecimento de uma parcela da academia e do 

mercado de que passamos por uma crise, mas poucos se propõem a defini-la e 

investiga-la na prática, como veremos adiante. Esta tese, por outro lado, busca 

compreender esse cenário, identificar suas características e as consequências 

que ele traz para a prática profissional do jornalista de redação. Há também o 

esforço de verificar as proximidades e particularidades de um caso específico 

brasileiro com aqueles estudados em outros contextos.  

 O que os estudos internacionais já identificaram no que tange a crise do 

jornalismo são suas causas. Elas tendem a variar de acordo com o contexto, 

mas o que se identifica, de modo geral, é que os fatores econômicos e 

tecnológicos respondem pelas transformações mais recentes no cenário 
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jornalístico e tangenciam os diversos cenários estudados, em maior ou menor 

grau, como veremos a seguir.  

 

 1.2.1 As causas econômicas 

 

 Sobre as causas econômicas, as primeiras explicações demonstram que 

o modelo de negócio da imprensa começa a entrar em colapso no momento 

em que a publicidade migrou dos jornais para a internet, desestabilizando o 

modelo familiar de jornalismo (FULLER, 2010; CREECH & NADLER, 2017) e 

fazendo com que a receita das empresas diminuísse, já que a publicidade era a 

grande fonte de recursos das empresas midiáticas (FULLER, 2010; NICHOLS 

& McCHESNEY, 2010; ANDERSON, SHIRKY & BELL, 2013; SIAPERA, 

PAPADOPOULOU & ARCHONTAKIS, 2015). Para se ter uma ideia da 

relevância da publicidade para os veículos jornalísticos, 70% dos recursos da 

Gazeta do Povo eram provenientes da publicidade antes da reformulação de 

2017, e apenas 30% vinham das assinaturas12.  

 No entanto, Nichols e McChesney (2010) argumentam que a crise teve 

início ainda nos anos de 1970, e já parecia bem encaminhada na década de 

1990, suscitada justamente pela tendência das organizações midiáticas de 

quererem maximizar os lucros, transformando as redações em “centros de 

lucro”, reduzindo a qualidade do conteúdo e banalizando o jornalismo 

(NICHOLS & McCHESNEY, 2010; SILES & BOCZKOWSKI, 2012). No Brasil, 

esse cenário de transformação é identificado com maior clareza a partir do 

início dos anos 2000 (ADGHIRNI, 2002).  

 Se a qualidade é baixa, o público tende a não querer pagar por esse 

conteúdo, e o jornal acaba perdendo parte de seu valor (MAYER, 2007), 

especialmente num ambiente informacional onde existem diversas fontes de 

notícias, não apenas as empresas tradicionais (FULLER, 2010). Então 

entramos num ciclo aparentemente sem fim: a qualidade é baixa porque não há 

dinheiro; não há dinheiro porque a publicidade deixou de anunciar nos 

                                                           
12

 Fonte: “Por que a Gazeta do Povo decidiu trocar o papel pelo digital”, de 26/05/2017. 
Disponível em: < http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/>. Acesso 
em: 13 out 2018. 

http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/
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impressos e o número de assinantes não é suficiente para manter o jornal; e o 

jornal não consegue aumentar o número de assinantes porque a qualidade da 

informação ofertada é ruim. O problema é muito mais complexo do que 

aparenta.  

 Van der Haak, Parks e Castells (2012) partilham da ideia de que a crise 

do jornalismo refere-se, principalmente, aos modelos de negócios tradicionais 

para o jornalismo impresso e massivo. Uma das explicações para essa crise de 

modelo é que a audiência é mais fragmentada, exigindo das empresas que 

customizem seus conteúdos ou produzam para audiências de nicho (PICARD, 

2006; STROUD, 2011; LYCARIÃO, MAGALHÃES & ALBUQUERQUE, 2018). 

No entanto, Van der Haak, Parks e Castells (2012) separam a crise dos lucros 

das empresas da crise do jornalismo. Para eles, o que está em crise é a 

indústria do jornalismo, e não o jornalismo em si. Apesar da tentativa de se 

fazer essa diferenciação, acreditamos que na prática seja muito difícil defende-

la. Como pensar que a crise da empresa não está relacionada à do jornalismo? 

 Uma vez que o jornalismo tradicional é praticado dentro das empresas 

de mídia, que adotaram o modelo de jornalismo moderno (RIBEIRO, 2003; 

SCHUDSON, 2010), a crise econômica impacta diretamente no tipo de 

jornalismo que é mais consumido pelo público. Os veículos tradicionais tendem 

a serem os maiores empregadores de jornalistas no Brasil (MICK & LIMA, 

2013) e, tradicionalmente, os principais responsáveis pelo fluxo de notícias 

injetado na sociedade diariamente (McCOMBS, 2009; LIPPMANN, 2010; 

YOUNG, 2010). Portanto, parece-nos que a crise do modelo de negócio13 – 

uma das vertentes da crise econômica – é uma das que levam à crise do 

jornalismo, já que interfere diretamente no seu conteúdo e que passa agora a 

ter que lidar com um cenário pouco conhecido até então. 

 Por outro lado, De Mateo, Bergés e Garnatxe (2010) creditam à crise 

econômica mundial de 2007/2008 o motivo que impulsionou a crise nas 

empresas midiáticas e, posteriormente, no jornalismo, assim como Meyer 

(2007). As mudanças no contexto político-econômico e nos mercados e 

indústrias de mídia afetaram as formas de fazer jornalismo, e a própria situação 

                                                           
13

 O modelo de negócio se refere ao modo como “se concebe, se organiza e se gere a 
empresa jornalística” (MACIÁ-BARBER, 2014, p. 84). 
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do jornalismo no sistema social (DE MATEO; BERGÉS & GARNATXE, 2010). 

Isso tem impactos diversos, sendo a consequência principal dessa recessão 

econômica a perda dos empregos nas indústrias midiáticas (DEUZE, 

ELEFANTE & STEWARD, 2010).  

 Outras consequências da crise econômica para o jornalismo são, 

segundo De Mateo, Bergés e Garnatxe (2010): é preciso fazer mais com 

menos, o que leva à precarização do trabalho (DEUZE, 2005); há uma 

redefinição estratégica de investimentos, sendo que determinados conteúdos – 

aqueles que chamam a atenção do público - atraem mais dinheiro do que 

outros, o que faz com que as despesas de produção sejam otimizadas para a 

máxima produtividade com conteúdo capaz de atrair maiores audiências e 

maiores publicidades; e, por fim, o jornalismo fica mais dependente das fontes 

oficiais e de agências de notícias (DE MATEO, BERGÉS & GARNATXE, 2010). 

Discordamos deste último ponto por acreditar que essas duas práticas não se 

apresentam enquanto consequências da crise, mas são partes inerentes ao 

campo do jornalismo, historicamente dependente de fontes oficiais (SERRANO, 

2003). 

 Outra vertente da crise econômica, que dialoga com a tecnologia, 

identifica que a audiência se mostra menos predisposta a gastar tempo e 

dinheiro com jornais, e isso faz com que anunciantes busquem outros 

mecanismos de mercado, focados na internet, principalmente, para alcançar os 

consumidores (PICARD, 2006). Assim, considera-se que a crise econômica e o 

papel das mudanças tecnológicas se complementam nesse cenário, não sendo 

causas independentes.  

 

 1.2.2 As causas tecnológicas 

 

 Os pesquisadores também têm enfatizado o papel das mudanças 

tecnológicas no declínio dos jornais. Eles sugerem que novas iniciativas que 

aparecem a partir da internet alteraram a posição privilegiada dos jornais como 

provedores de notícias, desafiando a autoridade dos jornalistas (GILLMOR, 

2006; DE MATEO, BERGÉS & GARNATXE, 2010; ROBINSON, 2011; AMADO 

& WAISBORD; OLIVEIRA, 2016). Os próprios jornalistas, inclusive, que 
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mantêm blogs independentes ou hospedados nos sites dos jornais onde 

trabalham atuam como agentes interpretativos, preservando sua autoridade 

enquanto provedor de notícia, mas evidenciando algumas mudanças na 

seleção e modos de apresentação desses conteúdos (MATHESON, 2004; 

QUADROS, ROSA & VIEIRA, 2005).  

 Gillmor (2006) utiliza o exemplo da cobertura dos ataques ao World 

Trade Center, em 2001, para retratar essa perda de centralidade dos veículos 

jornalísticos. Ele relembra que as notícias que chegavam sobre o ataque 

estavam sendo produzidas por pessoas “comuns”, que tinham algo a dizer ou 

mostrar, e não apenas pelas organizações de notícias que tradicionalmente 

decidiam como o relato da história seria contado.  

 Se no século XX, e até início do século XXI, a produção de notícias 

ficava restrita basicamente aos jornalistas lotados em organizações midiáticas, 

que diziam aos cidadãos o que era notícia (GILLMOR, 2006; LIPPMANN, 2010; 

SHOEMAKER & VOS, 2011), o cenário passa a se alterar. Assim, os ataques 

de 2001 foram considerados como o primeiro acontecimento na história a ser 

escrito, em partes, pela audiência, possibilitada pelas ferramentas de 

publicação disponíveis na internet (GILLMOR, 2006; ALLAN, 2013).  

Apesar de o jornalismo tradicional ainda ter uma grande importância nas 

sociedades contemporâneas, não se pode negar que agora ele é parte de um 

ecossistema mais complexo, onde seu discurso é mais um entre os diversos 

que circundam a rede, inclusive influenciados por empresas exógenas ao 

campo e também pela própria audiência, além de ter que dividir a atenção com 

outros tipos de conteúdo, especialmente os de entretenimento.   

 Apesar dessa mudança estrutural, Gillmor (2006) acredita que os valores 

fundamentais do jornalismo, incluindo precisão e justiça, continuarão sendo 

importantes, mas a capacidade de fornecer interpretação e contexto será tão 

importante quanto a capacidade do jornalista de coletar fatos e reportá-los. 

Sobre essa afirmação, concordamos com parte dela. Dada que a crise 

econômica impacta e é impactada pelo desenvolvimento tecnológico, e o que 

se busca é atingir grande parte da audiência, partilhamos do entendimento de 

que alguns valores jornalísticos podem ser tensionados nesta nova realidade 

em que a concorrência é extrema e a necessidade de alavancar as receitas é 
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necessária. A precisão, apontada por Gillmor (2006) como um dos valores 

centrais do jornalismo, é um dos que acreditamos serem deixados de lado pela 

urgência de publicação que o online demanda.  

 O jornalismo de qualidade acaba perdendo espaço, conforme identificou 

De Mateo, Bergés e Garnatxe (2010) no contexto espanhol; e Roudakova 

(2017) na sociedade russa pós-soviética.  

 Os estudos que consideram as mudanças tecnológicas como causas da 

crise discutem três implicações principais da ascensão da internet como um 

meio de divulgação das notícias: i) a alteração das práticas e valores 

tradicionais de produção de notícias; ii) a transformação da ecologia do 

consumo de notícias; e iii) a redução de receita publicitária para jornais 

impressos (SILES & BOCZKOWSKI, 2012). Com a recente expressividade dos 

sites de buscadores e das redes sociais, como Facebook, Google e Twitter, 

caberia aqui um quarto ponto: iv) o modo como essas empresas, de fora do 

campo jornalístico, acabam interferindo na produção, distribuição e consumo 

de conteúdos informativos, provenientes especialmente da mídia tradicional 

(BRAKE, 2017; DEVITO, 2017), já que não são espaços neutros de 

sociabilidade (PAULUSSEN, HARDER & JOHNSON, 2017).  

 O rápido e amplo desenvolvimento das tecnologias da comunicação 

criam pressões para se repensar as forças complexas e multifacetadas que 

remodelam a comunicação política (CHADWICK, 2013). Tomando como caso o 

Facebook, o feed de notícias tem se tornado um importante elemento de 

seleção do conteúdo no qual os usuários têm acesso (BRAKE, 2017; DEVITO, 

2017). Isso tem enormes implicações para o jornalismo e também para a 

sociedade de modo geral, já que essa seleção incide na qualidade da 

informação e do discurso político que o público recebe (TANDOC JR & 

MAITRA, 2017; CARLSON, 2018).  

 Apesar de o Facebook ser uma rede social que visa a relação entre os 

usuários, ele acabou se tornando uma das principais fontes de informação 

entre aqueles que mantêm conta na plataforma. De acordo com dados mais 

recentes da empresa, em 2017 o Facebook chegou à marca de mais de dois 

bilhões de usuários. No Brasil, 83% da população que tem acesso à internet 
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mantêm conta ativa na rede social, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 

2016, e grande parte utiliza-o como fonte de informação (BRASIL, 2016).  

Dada essa expressividade, o modo pelo qual a plataforma opera 

interfere diretamente no tipo e qualidade de informação recebida pelos 

usuários. É preciso reconhecer que as redes sociais não são espaços neutros 

de sociabilidade (PAULUSSEN, HARDER & JOHNSON, 2017). Há uma série 

de elementos que moldam a atuação dessas ferramentas, geralmente 

baseados numa lógica de mercado neoliberal (POELL & VAN DIJCK, 2014).  

 Nas redes sociais ocorre uma disputa de sentidos sobre a realidade que 

se desenrola na semiosfera contemporânea (OLIVEIRA, 2016). Apesar de sua 

importância já ser reconhecida, foi a partir de 2016, muito por conta das 

eleições americanas e pela proliferação das fake news, que tem se 

questionado o impacto negativo que elas exercem, sobretudo no campo do 

jornalismo. Apesar de não nos propormos a compreender como o Facebook se 

comporta (DEVITO, 2017), mas sim o uso que se faz da rede social, 

acreditamos na importância de se discutir como a plataforma atua como agente 

de seleção das estórias, muito porque isso também interfere no modo pelo qual 

as empresas, especialmente as jornalísticas, adequam seu conteúdo para que 

ele possa aparecer no feed de notícias dos usuários.  

 O jornalismo é um campo que possui regras internas de atuação. Uma 

vez que aceita os termos de plataformas como o Facebook, aceita que agentes 

externos interfiram no seu modo de produção (POELL & VAN DIJCK, 2014; 

AMADO & WAISBORD, 2015; TANDOC JR & MAITRA, 2017). Exemplos disso 

são a adequação da linguagem, visando atingir maior audiência; produção de 

vídeos, já que os algoritmos priorizam a distribuição desse tipo de conteúdo 

postado diretamente na plataforma, entre outros. Pelo fato de o campo 

jornalístico ser susceptível às forças externas (BOURDIEU, 1997; 

ALEXANDER, 2016), empresas como o Facebook acabam exercendo grande 

influência (TANDOC JR & MAITRA, 2017) nesse novo ecossistema midiático.   

 O modo como as estórias são selecionadas ainda é pouco pesquisado 

na academia. Com o objetivo de colaborar com essa lacuna, DeVito (2017) 

investiga os critérios que levam as publicações a serem priorizadas no feed de 

notícias do Facebook. O autor chega a um conjunto de nove valores que 
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impulsionam a seleção das publicações: relacionamentos de amigos, 

interesses expressos explicitamente dos usuários, envolvimento prévio do 

usuário, preferências de usuário expressadas implicitamente, idade do post, 

prioridades da plataforma, relacionamentos de páginas, preferências 

expressadas negativamente e qualidade do conteúdo (DEVITO, 2017). 

Observamos, portanto, que o conteúdo e o formato não são suficientes para 

fazer um post ser bem ranqueado; são levados em conta ainda a atuação de 

outros usuários na plataforma e as preferências do dono do perfil. 

 Assim, podemos afirmar que os fatores econômicos e tecnológicos estão 

fortemente relacionados. Mesmo que a causa fundadora da crise tenha sido as 

questões econômicas, muito por conta da publicidade, a tecnologia vem logo 

adiante oferecendo plataformas para produção e distribuição de conteúdos com 

potencialidades pouco vistas anteriormente. Elas são a esperança, inclusive, 

de aumentar o acesso nos próprios sites dos jornais (HONG, 2012), já que é 

cada vez maior o número de pessoas que acessam apenas aquilo que lhes é 

mostrado via timeline.  

 Por fim, há ainda a perspectiva social da crise, que dialoga diretamente 

tanto com o aspecto econômico quanto com o tecnológico. Esta vertente da 

crise considerando a crise de modo mais amplo, a partir da perda de uma crise 

nas instituições, de modo geral. Assim, de acordo com essa terceira via, o 

declínio do impresso está relacionado à perda de confiança nos jornais e no 

jornalismo, conforme identificou a pesquisa realizada por Siles e Boczkowski 

(2012) e Nielsen (2016). Embora haja alguns estudos que creditam a perda de 

confiança à baixa qualidade da informação ofertada, outros autores acreditam 

que a perda de confiança é, por si só, uma das causas da crise, levando a uma 

crise de legitimidade (WU, 2018). E seria isso que levaria à crise econômica 

(MEYER, 2007), já que o jornal trabalha com a credibilidade e sua moeda de 

troca é o reconhecimento que tem do público. A ligação com a comunidade e a 

confiabilidade são questões importantes para fazer um jornal sobreviver e ter 

bom valor comercial. Por outro lado, Mayer (2007, p. 221) argumenta que os 

jornais pararam de crescer não apenas porque o público se cansou deles, mas 

porque eles já tinham um limite natural de crescimento, imposto pela estrutura 

de custos variáveis altos. Isso pode ser contornado, no entanto, pela internet e 
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a partir da pré-disponibilidade dos jornais de se tornaram mais nacionais ao 

invés de regionalizados, como aconteceu com a Gazeta do Povo. Deste modo, 

há um potencial crescimento de leitores que estão pulverizados ao longo do 

país e não apenas concentrado em uma única região ou estado.  Ademais, os 

leitores não precisam mais esperar a última edição do jornal para saber das 

últimas notícias (RUSSIAL, LAUFER & WASKO, 2015), já que agora é possível 

ter acesso em tempo real pela internet.  

 

 1.2.3 Circulação do jornal impresso no Brasil 

 

 Como já pontuamos, é difícil saber se o que veio primeiro foram os 

problemas econômicos, intensificados pela tecnologia, ou o contrário. O fato é 

que esses dois fatores têm o seu peso no atual cenário. Assim como em vários 

países do mundo, a baixa tiragem do impresso é uma realidade também no 

Brasil, como mostram os dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC). 

De acordo com dados públicos mais recentes divulgados pela Associação 

Nacional dos Jornais (ANJ), em 2015 o jornal brasileiro que possuía a maior 

circulação média era o Super Notícia, de Minas Gerais, com pouco mais de 249 

mil exemplares diários, como podemos ver na figura a seguir. A Folha de S. 

Paulo, um dos grandes jornais de referência do país, apresentou uma média de 

circulação impressa que não chegava a 190 mil exemplares.  
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FIGURA 1 - Circulação impressa dos maiores jornais brasileiros em 2015 
Fonte: ANJ (2016) 

  

 À época, o jornal Gazeta do Povo ocupava a 22ª. posição entre os 50 

jornais com maior circulação impressa do Brasil, com uma circulação média 

diária de 36.341 exemplares. Só a cidade de Curitiba possui mais de 1,7 milhão 

de habitantes, e o estado do Paraná pouco mais de 10,4 milhões, de acordo 

com dados do Censo de 2010 (IBGE, 2010), o que já indica a baixa tiragem do 

periódico, especialmente quando comparado a outros jornais regionais, como é 

o caso do Zero Hora (152.573) e Diário Gaúcho (148.547). 

 O que se observa a partir da figura é que, de modo geral, a média de 

circulação de jornal impresso no Brasil é muito baixa – algo já popularmente 

conhecido e reforçado pelos hábitos de consumo da população brasileira, uma 

vez que apenas 8% dizem ler jornal impresso com frequência, segundo a 

Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 (BRASIL, 2016). Já o levantamento da 

média de circulação digital foi de 4.938 para a Gazeta do Povo em 2015. 

Somando as duas versões – impressa e digital – a média de circulação do 

jornal paranaense foi de pouco mais de 41 mil exemplares diários – um 

aumento de 1,86% comparado a 2014. No entanto, acreditamos que o que 

tenha aumentado, aqui, tenha sido a quota de circulação digital, e não a 

impressa, o que explicaria a decisão do veículo de focar no digital. De 2014 

para 2015, segundo dados do IVC divulgados pelo Knight Center for Journalism 
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in the Americas, da Universidade do Texas, a circulação impressa caiu 13% no 

Brasil. 

 De modo geral, o problema financeiro atinge grande parte das empresas 

de mídia brasileiras. Segundo uma pesquisa encomendada pela ANJ, 77% das 

empresas jornalísticas nacionais apresentaram queda de faturamento em 2015, 

ao mesmo tempo em que 88% dos jornais reduziram o número de funcionários 

entre 2014 e 2015 (ANJ, 2016). Diante desse cenário econômico, a maioria das 

empresas afirma que a prioridade para os próximos anos é reduzir custos e 

despesas, sendo que 85% disseram que farão isso a partir da redução dos 

custos gráficos e 67% a partir da distribuição. Algumas formas de se fazer isso, 

que já foram adotadas por jornais brasileiros, são reduzir o número de dias da 

semana com edição impressa, concentrar a edição do final de semana em 

apenas um dia, ou até mesmo cancelar a versão impressa e focar no digital, 

como aconteceu com a Gazeta do Povo, já que assim eliminam-se os dois 

tipos de gastos listados acima: o referente à parte gráfica e à distribuição. 

 Parece-nos, então, que além de eliminar custos, uma das possibilidades 

de fazer com que o jornal, enquanto empresa, volte a crescer é quebrar as 

barreiras geográficas que limitam sua expansão. A internet, que num primeiro 

momento é reconhecida como a causadora da crise dos jornais, passa a ser 

uma saída para os veículos tradicionais poderem ampliar seu alcance e, 

consequentemente, o número de leitores. No entanto, isso traz implicações 

para a atividade jornalística, já que é preciso repensar o modelo de negócio e a 

política editorial da publicação. Isso interfere diretamente na atuação 

profissional, seja do ponto de vista da produção ou das condições de trabalho 

do jornalista, como abordaremos na sequência.  

 

 1.3 Manifestações, rupturas e continuidades 

 

 A crise do jornalismo se manifesta de diferentes formas nas redações. 

De Mateo, Bergés e Garnatxe (2010) e Siles e Boczkowski (2012) sistematizam 

algumas das manifestações e consequências da crise já identificadas em 

diversos países: i) as mudanças na produção de conteúdo; ii) a demissão 

expressiva de jornalistas das redações e a precarização do trabalho; iii) a 
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redução da tiragem dos jornais, sendo que alguns diários passaram a circular 

apenas algumas vezes na semana, ou ainda restringiram sua edição impressa 

a uma versão semanal (ROBINSON, 2011); iv) a banalização da cobertura 

jornalística; v) a perda da função do jornalismo enquanto cão de guarda; e vi) a 

perda de independência. Discutiremos essas seis manifestações a partir de 

dois eixos: 1) a produção da notícia, credibilidade e atuação profissional; e 2) a 

precarização da atividade jornalística.  

 

 1.3.1 A produção da notícia, credibilidade e atuação profissional  

 

 A crise faz com que várias estruturas se modifiquem. Uma vez que a 

maior parte dos jornais agora investe na versão online, buscando saídas para 

reverter os problemas financeiros, o ambiente de trabalho também é 

modificado. No início, os jornalistas que trabalhavam no online ficaram 

entusiasmados com o potencial de rearticular as práticas e formatos que 

estavam disponíveis, mas os textos produzidos por esses jornalistas indicam 

que não há grandes mudanças nessa forma de produção (MATHESON, 2004). 

 Mais de dez anos depois da constatação de Matheson (2004), o que se 

verifica no caso brasileiro ainda é parecido (MICHELIS & TAVARES, 2018), 

com exceção de produções específicas que buscam explorar novos formatos 

(VENTURA & ITO, 2017), mas a produção da grande mídia para os sites de 

notícias ainda é bastante pautada pelo modelo do jornalismo impresso. Isso 

possivelmente acontece por conta da precarização do trabalho jornalístico 

observado nesses ambientes (DEUZE, 2005; USHER, 2010), em que muitos 

jornalistas perderam seus postos de trabalho, mas não foram substituídos. Isso 

sobrecarrega os jornalistas que permanecem na redação. 

 Ainda se tratando das mudanças estruturais, Robinson (2011) observa a 

adoção de redações em formatos de startups, ou seja, abertas, sem espaços 

fixos de trabalho. Segundo Luengo (2016), essa nova infraestrutura visa 

incentivar o repórter a sair mais da redação, ao invés de fazer a apuração da 

frente do computador. Seria uma forma, segundo a autora, de evitar o chamado 

“jornalismo sentado” (NEVEU, 2006). Se de fato isso acontece – e se ajudará a 

reverter o problema da qualidade do conteúdo oferecido aos leitores – ainda é 
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cedo para dizer. Para Robinson (2011), há toda uma reconfiguração das 

normas de atuação dos jornalistas nesses novos ambientes de trabalho, 

pressuposto do qual se parte nesta tese e que buscaremos investigar mais a 

fundo.  

A implementação de uma redação voltada ao online traz mudanças 

estruturais importantes (ROBINSON, 2011). Se antes o organograma da 

redação era hierárquico e composto basicamente por jornalistas, agora ele se 

complexifica, e atores específicos voltados à internet, como editores online, 

diretor técnico e social media surgem no cenário (ROBINSON, 2011). A figura 

do social media já está presente também nas redações brasileiras. De acordo 

com Oliveira (2016), o social media da Folha de S. Paulo é responsável tanto 

pelo conteúdo que é publicado nas redes, quanto por sugerir pautas a partir do 

que tem se discutido nela. A Gazeta do Povo também conta com uma equipe 

de social media, embora muito do que é publicado seja de responsabilidade 

dos próprios repórteres e editores.  

 Kuschick e Hausser (2015) adotam o marco teórico da crise para 

investigar a produção noticiosa dentro da redação do Zero Hora, considerando 

as mudanças ocasionadas principalmente pela internet. As autoras 

constataram que a redação online acompanha em tempo real as matérias mais 

acessadas e com maior engajamento, além de levar em consideração, na 

reunião de pauta, os assuntos que tiveram maior ou menor audiência. Embora 

as notícias consideradas hard news (TUCHMAN, 1983) não alcançassem o 

topo da lista das matérias com maior audiência, as autoras identificam que o 

jornal não deixava de abordar determinados temas mesmo que não 

conseguissem altos índices de engajamento (KUSCHICK & HAUSSER, 2015). 

Deste modo, ainda que de forma exploratória, conclui-se que existe uma série 

de transformações nas redações ocasionadas pela crise (KUSCHICK & 

HAUSSER, 2015). 

 A partir de uma perspectiva histórica, Manna, Jácome e Ferreira (2017) 

debatem os valores e práticas que constituíram o jornalismo enquanto “ismo”, 

ou seja, enquanto um sistema de crença, e abordam os novos agentes que 

disputam algumas dessas práticas hegemônicas, como o Mídia Ninja e o 

Jornalistas Livres. Deste modo, na visão dos autores, os valores jornalísticos 
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são constantemente reinventados culturalmente (MANNA, JÁCOME & 

FERREIRA, 2017).  

 Já sobre a banalização da cobertura jornalística, em âmbito 

internacional, De Mateo, Bergés e Garnatxe (2010) acreditam que os veículos 

estão concentrando seus esforços para atingir um público maior, num ambiente 

onde os cliques têm grande impacto no que os produtores de notícias 

escolhem para publicar online (LEE, LEWIS & POWERS, 2014). Em muitos 

casos, a qualidade do produto final é deixada de lado, já que a informação 

“séria” tende a não chamar tanto a atenção. Deste modo, é mais fácil achar 

investimento para eventos triviais, que custam pouco e têm um grande retorno 

para a empresa - como é o caso da apresentação de um jogador de futebol a 

um novo time -, do que para reportagens investigativas que tratam de casos 

políticos ou econômicos, e que são de interesse para a prestação de conta 

democrática (DE MATEO, BERGÉS & GARNATXE, 2010). A redução dos 

custos, segundo as autoras, também limita a cobertura geográfica, fazendo 

com que o jornalismo se torne mais dependente das fontes oficiais ou de 

agências de notícias, embora essa prática já fosse utilizada pelos veículos da 

grande imprensa para reduzir custos em um período pré-crise, pelo menos no 

contexto brasileiro (FONSECA, 2005; OLIVEIRA, 2010). Oliveira (2016) 

identificou, inclusive, uma nomenclatura utilizada na redação da Folha de S. 

Paulo para se referir aos repórteres que redigem e editam materiais de 

agências, os “redapórteres”.  

 Por outro lado, é preciso lembrar que os veículos jornalísticos que antes 

só competiam entre eles, agora dividem a atenção com os atores “não-

jornalísticos”, como Google e Facebook. Além de grandes corporações que 

atuam como gatekeepers no processo de seleção das notícias (SHOEMAKER; 

VOS, 2011), seja pelos rankings ou algoritmos, entram ainda nesse processo 

“noticioso” os cidadãos amadores, mas que têm à sua disposição as 

ferramentas profissionais (DAHLGREN, 2010), os movimentos sociais, que 

podem dar significado a um acontecimento a partir dos seus interesses 

(OLIVEIRA, 2016), e os próprios jornalistas que não necessitam mais dos 

grandes veículos de mídia para desempenharem sua função (MAGALHÃES & 

ALBUQUERQUE, 2014; CARVALHO, 2017).  
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 Os cidadãos são cada vez mais capazes de contornar a produção 

tradicional e divulgação do jornalismo, além de poderem produzir informações, 

e assim, em certo sentido, "eliminar o intermediário" do jornalismo. O que o 

público sabe sobre o mundo vem menos do jornalismo tradicional 

(DAHLGREN, 2010), levando, assim, a uma reconfiguração do seu próprio 

papel.  

 A crise, causada principalmente pelas questões econômicas e 

tecnológicas, leva ainda à perda do papel do jornalismo enquanto cão-de-

guarda. A função social do jornalismo enquanto cão-de-guarda, como uma 

máquina de controle do poder, como um guardião do direito à informação e 

liberdade de expressão como ingredientes principais da democracia perde sua 

força neste atual cenário. Ao invés disso, o jornalismo praticado dentro desses 

grupos age como um cão-de-guarda de interesses da corporação, interesses 

de poder (DE MATEO, BERGÉS & GARNATXE, 2010).  

 O jornalismo está perdendo sua habilidade de controle, que era 

considerado o quarto poder na democracia (RAMONET, 2013). Por um lado, 

temos a falta de independência das companhias midiáticas, a precarização do 

trabalho jornalístico e a lógica do lucro aplicada à produção jornalística. Por 

outro, a posição do jornalismo na esfera pública, de um cenário onde o 

jornalismo tradicional ocupava uma posição central na mídia a outro de 

competição global no mercado de comunicação. Isso leva a algumas 

consequências: a) a oferta de diferentes conteúdos têm se multiplicado, e o 

jornalismo tem que competir por audiências e publicidade com os conteúdos de 

entretenimento, esportes e ficção; b) o público ou meios de comunicação de 

massa se unem a grupos e comunicações pessoais; c) há uma reestruturação 

da audiência que compartilha diferentes mídias e diferentes conteúdos; d) o 

mercado da mídia se torna internacional.  

 A perda da função de cão de guarda está muito ligada a uma última 

implicação da crise: a falta da independência. Como citamos anteriormente, o 

jornalismo nunca foi independente e autônomo como se esperava, mas isso 

fica mais evidente no contexto de crise. Alexander (2016) lembra que as 

barreiras do jornalismo são nebulosas e facilmente permeáveis, com os donos 

das empresas vendo o jornalismo como parte integrante dos projetos 
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empresariais, e não como uma profissão guiada pelo interesse público e para 

servir a democracia (AMADO & WAISBORD, 2015). Deste modo, a 

independência do jornalismo nunca esteve assegurada (ALEXANDER, 2016). 

Por conta disso, Gadini (2017), referindo-se ao caso brasileiro, argumenta que 

as escolhas editoriais da mídia hegemônica geram uma cobertura parcial, em 

benefício de determinados atores ou grupos políticos, o que leva a uma crise 

de legitimidade do jornalismo, já que os preceitos básicos da profissão não são 

respeitados (GADINI, 2017).  

 Na mesma linha, De Mateo, Bergés e Garnatxe (2010), observando o 

contexto espanhol, verificam que as questões financeiras podem interferir em 

maior ou menor grau na independência dos veículos jornalísticos. Com a 

tendência de se publicar o mais rápido possível, aliada à insegurança do 

emprego, os jornalistas passaram a depender mais ainda de informações que 

vêm de fontes oficiais e que chegam às redações por meios de releases. Essa 

“matéria-prima” gera custos baixos ao jornal e é justificada pela forma do 

jornalismo “objetivo”, segundo as autoras. No entanto, esse tipo de material 

tem determinado a agenda da mídia, sendo que grande parte dos conteúdos 

publicados é selecionada a partir de fontes oficiais (SERRANO, 2003; DE 

MATEO, BERGÉS & GARNATXE, 2010). Isso explicaria a falta de 

independência por motivos econômicos que o setor sofre. A crise da mídia e do 

jornalismo parece ser uma crise estrutural e não cíclica (DE MATEO, BERGÉS 

& GARNATXE, 2010), o que dificulta pensar soluções para resolvê-la. 

 Há muito o jornalismo sofre por questões de credibilidade. Que a mídia é 

parcial, muitos estudos já comprovaram; que ela abdica de sua função de cão 

de guarda e quarto poder, também. Isso pode ser observado recentemente no 

Brasil, quando veículos hegemônicos colaboraram com a construção do 

discurso pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), cassada por 

um crime que, até então, não era considerado crime. Para comprovar a 

manipulação midiática, especialmente da Globo, Van Dijk (2017) analisou os 

editoriais do jornal O Globo durante março e abril de 2016, a partir da análise 

crítica do discurso. O autor concluiu que o jornal utilizou diversas estratégias 

discursivas para legitimar o discurso do impeachment, dentre as quais: 

apresentar acusações como fatos, fazer uma cobertura populista, aclamar as 
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ações do juiz Sérgio Moro, atacar as acusações de que o impeachment era um 

golpe político, entre outros (VAN DIJK, 2017). Neste caso, ao invés de cumprir 

com seu dever cívico e democrático (NIELSEN, 2016), ela serviu a interesses 

da velha classe oligárquica e conservadora brasileira que queria afastar o PT 

do poder (VAN DIJK, 2017).  

 Este é apenas um exemplo mais recente da parcialidade da imprensa 

brasileira. Mas, por que o jornalismo se presta a esse tipo de serviço? Como 

lembra Alexander (2016), as barreiras do jornalismo são fluidas, fazendo com 

que ele fique sempre à espreita, sofrendo com interferências de outras áreas, o 

que impossibilita que sua independência e imparcialidade sejam 

incontestavelmente asseguradas (BREESE, 2016). Além disso, o modelo de 

jornalismo tradicional faz com que jornalismo se transforme em um produto 

cuja finalidade é a obtenção do lucro, ao invés de ser visto como um bem 

público e indispensável para as sociedades democráticas (BARNETT, 2002; 

BREESE, 2016). Essa é, na visão de alguns autores, a verdadeira crise do 

jornalismo. 

 

 1.3.2 A precarização do trabalho jornalístico 

 

 A precarização do trabalho e do jornalismo é outra implicação da crise, 

pois ela leva à substituição dos jornalistas contratados por colaboradores 

(pessoas jurídicas, em muitos casos) e/ou freelancers. Deste modo, os 

interesses econômicos levam vantagem no interesse informativo (ADGHIRNI, 

2002). De acordo com De Mateo, Bergés e Garnatxe (2012), só entre 2008 a 

abril de 2009, 3,5 mil jornalistas foram demitidos dos veículos jornalísticos na 

Espanha. Nos Estados Unidos, o número é ainda mais expressivo: entre junho 

de 2007 e março de 2010, aproximadamente 35 mil pessoas perderam o 

emprego na indústria do jornal impresso (DEUZE, ELEFANTE & STEWARD, 

2010).  

Além destes casos, Robinson (2011) identificou que quando um jornal do 

meio-este dos EUA deixou de circular impresso14, trouxe reduções de pessoal: 

o veículo apresentava 35 repórteres e editores em 2009, contra 55 empregados 
                                                           
14

 A autora não identifica o nome da publicação em seu trabalho.  
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no ano anterior.  No Brasil, observamos essa mesma decisão no caso da 

Gazeta do Povo, que retirou das bancas mais de 30 mil exemplares diários do 

jornal impresso para se focar no mobile first. A mudança gerou mais de 60 

demissões, dentre as quais 10 que atuavam na redação15. O jornal diário foi 

substituído por uma edição impressa semanal, no formato de revista, com foco 

de circulação na grande Curitiba16.  

 No caso brasileiro, segundo levantamento da plataforma VoltDataLab, 

que acompanha as demissões nas empresas de comunicação, de 2012 a 2018 

mais de 7,8 mil pessoas perderam seus postos de trabalho na indústria da 

mídia brasileira, sendo que aproximadamente 2,3 mil eram jornalistas17.  Ao 

reduzir o número de jornalistas das redações, aumenta-se a quantidade de 

produções que cada profissional deve entregar diariamente, ou ainda o número 

de freelancers contratados. Isso gera o chamado “jornalismo sentado” ou “de 

mesa” (NEVEU, 2006; DE MATEO, BERGÉS & GARNATXE, 2010), onde boa 

parte das informações publicadas é o resultado de um processo de edição de 

textos provenientes de assessorias ou agências de notícias, além do conteúdo 

original produzido ser fruto de uma apuração realizada via telefone ou internet.  

Além disso, quando se trata de demissões, geralmente os mais velhos e 

experientes são mandados embora – porque também tendem a ganhar mais – 

e esses cargos são preenchidos por jornalistas mais jovens e menos 

experientes, além dos casos de freelancers (SILVA, 2014; FIGARO & 

NONATO, 2017). Para Fígaro e Nonato (2017), a juvenilização das redações é 

uma estratégia para baratear custos, diminuir atritos e reduzir os 

questionamentos trabalhistas, éticos e ideológicos, e já é uma realidade 

identificada em veículos brasileiros.  

 Outra característica da precarização do trabalho está na própria relação 

de trabalho. Silva (2014) observa o fenômeno da chamada “pejotização” da 

atividade jornalística e demonstra que ela representa perdas significativas de 

direitos e benefícios ao profissional, como o FGTS, 13º. salário, participação 

                                                           
15

 Fonte: ”Fim da versão impressa da Gazeta do Povo provoca mais de 60 demissões”. 
Disponível em: https://portal.comunique-se.com.br/fim-da-versao-impressa-da-gazeta-do-povo-
provoca-mais-de-60-demissoes/. Acesso em: 23 out 2018.  
16

 Conforme pode ser visto nos anexo.  
17

 Os dados completos do levantamento podem ser encontrados em: < 
http://passaralhos.voltdata.info/>. Acesso em: 17 dez 2018.  

https://portal.comunique-se.com.br/fim-da-versao-impressa-da-gazeta-do-povo-provoca-mais-de-60-demissoes/
https://portal.comunique-se.com.br/fim-da-versao-impressa-da-gazeta-do-povo-provoca-mais-de-60-demissoes/
http://passaralhos.voltdata.info/
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nos lucros e pagamento de horas-extras. Ao analisar o contexto da Grécia, 

Siapera, Papadopoulou e Archontakis (2015) também constataram a 

predominância da flexibilidade das condições de trabalho dos jornalistas, sendo 

que poucos têm contratos permanentes.  

 Grohmann (2012), analisando o contexto brasileiro, foca especificamente 

nos jornalistas que atuam como freelancers em São Paulo, que têm como perfil 

serem mulheres, com média de idade de pouco mais de 31 anos, brancas, 

solteiras e estão na mesma situação de trabalho há um ano. A partir de um 

estudo de recepção, o pesquisador constata que essas profissionais trabalham 

mais em casa, sozinhas, e a carga-horária de trabalho gira em torno de oito 

horas diárias. A faixa salarial fica entre R$ 2 mil e R$ 4 mil (GROHMANN, 

2012). Neste contexto, o autor identifica que os jornalistas aceitam as regras 

desse novo mundo e suas condições, sendo que há poucos discursos contra 

hegemônicos, ou seja, os engajados são exceção.  

 Os profissionais dividem-se entre os “freelas por opção” e “por 

imposição”, sendo que o primeiro atua nesta condição de trabalho porque 

prefere – acredita ter mais liberdade do que na redação, enquanto que o último 

foi obrigado, devido às demissões e situação do mercado (GROHMANN, 

2012). O que isso representa em termos de qualidade jornalística também é 

algo pontuado na pesquisa. Grohmann (2012) relata que os jornalistas 

acreditam que “o frila seria uma válvula de escape para um mundo burocrático 

e conseguiria, de alguma forma, exercer aquele ‘jornalismo para mudar o 

mundo’” (GROHMANN, 2012, p. 257). Por outro lado, o autor reconhece que 

essa aspiração fica apenas no discurso, no imaginário, já que observa que os 

jornalistas são incapazes de refletir criticamente sobre sua posição e não se 

referem à categoria jornalística como grupo.  

 A partir do trabalho supracitado, percebemos que os jornalistas não 

avaliam criticamente a sua própria condição, ignorando que esse tipo de 

relação de trabalho é uma precarização da atividade. Pelo contrário, acreditam 

que esse modelo é o que melhor representa adequação às lógicas 

contemporâneas de mercado (GROHMANN, 2012). O que parece que eles não 

consideram é o que isso representa em termos da atuação profissional e 



48 

 

atividade jornalística enquanto algo coletivo, apreendida a partir das trocas de 

experiências oportunizadas pelas redações (DEUZE, 2004).  

 A precarização da atividade sugere dois cenários: 1) o jornalista se 

apega às condições impostas ao seu trabalho, deixando de se questionar se as 

empresas de comunicação estão respeitando o direito à informação e o de 

opinião de todos os grupos sociais, tal como exige a verdadeira democracia 

(ADGHIRNI, 2005); 2) deixa para trás a redação e investe em novos modelos 

de trabalho, como o freela – seja ele fixo ou não -, ou ainda o 

empreendedorismo, onde ele se torna seu próprio chefe. Nos dois casos, há 

implicações no modo de fazer jornalismo. Neste trabalho, buscamos 

compreender as mudanças na prática profissional partir do primeiro cenário.  

 

 1.4 O cenário ante a crise e as questões a serem investigadas 

 

 Segundo Siapera, Papadopoulou e Archontakis (2015), a crise do 

jornalismo pode ser um momento crucial para novas formas de jornalismo 

emergirem, e alguns autores já propõem maneiras de transformar essa fase em 

oportunidade de crescimento e reinvenção (SILES & BOCZKOWSKI, 2012). 

Picard (2006) e Usher (2010) enfatizam a necessidade de abraçar 

completamente a internet e outras tecnologias de comunicação. Outros autores 

veem a nova mídia como uma oportunidade de inovação para as organizações 

de notícias, pois permitem: incorporar leitores no processo de criação de 

notícias (GILLMOR, 2006); encontrar modelos econômicos alternativos 

(PICARD, 2006) e reduzir os altos custos de produção associados à impressão 

(ROBINSON, 2011). O jornalismo hiperlocal também figura entre uma das 

soluções (SILES & BOCZKOWSKI, 2012), já que incentivaria, em tese, a 

fidelização dos leitores (WEBER, 2014).  

 A Gazeta do Povo vem investindo em algumas dessas soluções 

apontadas pela literatura internacional: mudou radicalmente e se voltou 

completamente para a produção diária online; investe um novo modelo de 

negócio, baseado nas assinaturas; e cancelou o diário impresso, o que 

diminuiu os altos custos de produção. No entanto, vai à contramão da produção 
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hiperlocal – pelo contrário, agora a Gazeta, que antes era regional, se coloca 

como um jornal nacional. Contudo, o ponto central é saber se essas mudanças 

contribuirão para melhorar a qualidade do jornalismo e resgatar os leitores que 

agora estão pulverizados pela rede. Ou se o tipo de conteúdo produzido vai ao 

encontro de um público específico, de nicho, não passando necessariamente 

pela qualidade, mas sim pelo discurso direcionado a uma parcela específica da 

população.  

 Para a maior parte dos autores, a saída para a crise do jornalismo não 

perpassa, necessariamente, pela questão da qualidade da informação ofertada 

ao público, como podemos observar. Nichols e McChesney (2010) são um dos 

poucos que acreditam que a solução está implicada diretamente com o modo 

pelo qual compreendemos a função do jornalismo nas sociedades 

democráticas. Segundo eles, ao ignorar o jornalismo como um “bem público”, 

“muitos continuam a fantasiar que é apenas uma questão de tempo antes de 

uma nova geração de empresários criarem um modelo financeiramente viável 

de jornalismo usando tecnologias digitais” (NICHOL & McCHESNEY, 2010, p. 3 

– tradução nossa). E, aparentemente, experimentos neste sentido já podem ser 

observados com o caso da Gazeta do Povo, no contexto brasileiro, que será 

debatido de forma mais consistente no quinto capítulo deste trabalho.  

 Para Nichol e McChesney (2010), a crise econômica tem levado o 

jornalismo para o buraco, e não basta achar um modelo de negócio comercial 

para sair dela porque é necessário repensar o papel do jornalismo nas 

sociedades democráticas. Os autores lembram que para existir uma sociedade 

livre, é necessário que haja uma imprensa livre, independente e perspicaz. A 

soberania popular não existe sem cidadãos informados, sendo que cidadãos 

informados não podem existir sem um jornalismo confiável (NICHOLS & 

McCHESNEY, 2010). Portanto, é um equívoco perigoso achar que o jornalismo 

é um negócio como qualquer outro.  

 A evolução tecnológica teria o seu papel neste cenário e ela, de fato, 

pode colaborar na democratização e melhorar consideravelmente o jornalismo. 

Porém, isso só ocorre se houver uma redação consolidada, com fontes de 

recursos suficientes e mão de obra adequadamente remunerada (NICHOLS & 

McCHESNEY, 2010). 



50 

 

 Nessa mesma linha, Creech e Nadler (2017) também consideram que a 

qualidade do jornalismo, bem como sua função democrática, é mais importante 

para se pensar uma saída do que os discursos da “inovação”. A partir de uma 

leitura crítica de mais de 50 relatórios produzidos pelos principais centros de 

estudos sobre o jornalismo – como o The Knight Foundation, The Tow Center 

for Digital Journalism da Universidade de Columbia, The Nieman Foundation 

for Journalism da Universidade de Harvard, The American Press Institute e 

Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism da Universidade de Nova 

York -, os autores argumentam que a saída da inovação enquadra a crise 

contemporânea do jornalismo como um problema a ser resolvido pela 

criatividade das empresas de mídia e dos próprios jornalistas individuais, ao 

invés de incluir o engajamento público nessa equação. Esse enquadramento 

da crise leva ao engano de que apenas a inovação pode salvar o jornalismo 

(CREECH & NADLER, 2017).   

 Creech e Nadler (2017) argumentam, ainda, que quando se considera 

que a internet e as tecnologias digitais tiveram impacto na indústria da mídia, 

questões sobre a inovação são sempre apresentadas como progressivas e a-

históricas, além de sugerirem que modelos implementados em grandes 

veículos de mídia, como o Buzzfeed, The Washington Post, The New York 

Times, podem ser aplicados a empresas menos conhecidas (CREECH & 

NADLER, 2017). Nielsen (2016), no entanto, chama a atenção para o fato de 

que, embora algumas empresas como o Huffington Post - nos Estados Unidos - 

e o MediaPart - na França - tenham encontrado modelos de negócio 

sustentáveis e até mesmo lucrativos, a maioria das empresas não tem tido a 

mesma sorte.   

 O foco na inovação obscurece as condições estruturais, históricas e 

culturais que exercem pressão sobre o jornalismo. Breese (2016) lembra que, 

pelo menos no contexto americano, a crise do jornalismo é “perpétua”, já que é 

identificada em diferentes momentos da história. A crise, que é articulada com 

uma narrativa de declínio, leva a crer que o futuro do jornalismo será pior do 

que no passado, embora essa preocupação não seja novidade (BREESE, 

2016). Um exemplo disso é a crise de confiança de acometeu a imprensa 

americana no início do século XX, pós-Segunda Guerra, que mudou todo o 
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modelo padrão da atuação jornalística, tendo como principal exemplo a 

separação entre informação e opinião e a crença na objetividade (SCHUDSON, 

2010). Esse novo modelo, pautado na objetividade profissional, legitimou o 

liberalismo corporativo na indústria, e a noção de inovação mobilizada 

atualmente como saída para a crise do jornalismo atua de forma semelhante 

(CREECH & NADLER, 2017). Ela é estimulada para atender as demandas de 

mercado e não necessariamente para recuperar a credibilidade do jornalismo 

no cenário contemporâneo.  

 Isso não significa que é preciso uma rejeição à inovação ou aos 

experimentos; no entanto, é preciso buscar soluções para constituir um sistema 

de mídia robusto e que atenda as demandas democráticas (CREECH & 

NADLER, 2017). A pergunta a se fazer, segundo Creech e Nadler (2017) é a 

seguinte: “Qual o tipo de sistema de notícias que uma democracia robusta 

precisa?”, e, a partir dela: “Como os potenciais da mídia digital podem cumprir 

esse objetivo?”. Como verificada, a saída para os autores não está pautada no 

mercado, mas sim no compromisso democrático assumido pelo jornalismo. É 

com base nessas preocupações que o discurso sobre a inovação deveria 

repousar, mas o que se verifica é que elas foram negligenciadas pelas 

pesquisas que defendem a via da inovação (CREECH & NADLER, 2017).  

 Uma terceira via de estudos observada dentro desse eixo de soluções 

para a crise é o discurso do jornalismo empreendedor, que é vista como uma 

saída para veteranos que perderam seus empregos e jovens profissionais que 

têm sofrido para encontrar emprego ou têm se decepcionado com aqueles que 

encontram (SINGER, 2017). 

 A partir desta discussão percebemos que a literatura internacional está 

bem avançada na investigação sobre as mudanças contemporâneas do 

jornalismo, algo ainda pouco observado no Brasil, como veremos a seguir. 

  

 1.4.1 A investigação sobre as transformações do jornalismo no 

contexto brasileiro 

 

 Apesar de haver uma ampla literatura internacional se preocupando com 

a questão das transformações – ou crise - do jornalismo, no Brasil o que temos 
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observado é que essa reflexão está mais presente em veículos de crítica de 

mídia – como o Observatório da Imprensa (ALCIDES, 2015) –, e pouco 

investigada cientificamente pela academia.  

 Em vez de debater as mudanças estruturais do jornalismo a partir deste 

novo cenário, a maioria dos trabalhos se concentra em observar as 

potencialidades tecnológicas oferecidas pela internet a partir da perspectiva de 

convergência e da inovação, pensando mais na forma do que no conteúdo das 

produções jornalísticas (BERTOCCHI, 2017; ESSENFELDER, 2017; 

GRUSZYNSKI, LINDEMANN & SANSEVERINO, 2017; VENTURA & ITO, 

2017). Esses trabalhos consideram as mudanças ocasionadas pela internet, 

mas parecem não se preocupar em problematizar as transformações 

estruturais pelas quais passa o campo jornalístico.  

 Quando abordada, a mudança é apresentada em termos tecnológicos, 

demonstrando as transformações das redações, do processo de produção 

diferenciado, da adaptação dos veículos tradicionais à “nova mídia”, ou então 

dos diferentes modos de consumo das notícias online (BARSOTTI & AGUIAR, 

2017), mas sem problematizar as causas e consequências dessa realidade, 

tanto para os profissionais quanto para a qualidade das noticias produzidas. Os 

poucos trabalhos encontrados que se referem a essa questão são os que 

tratam das mudanças no mundo do trabalho (SOUZA, 2017) e da precarização 

do jornalismo (GROHMANN, 2012, 2016, 2017; FIGARO & NONATO, 2017).  

 Para Siapera, Papadopoulou e Archontakis (2015), faltam trabalhos que 

analisem a forma como os próprios jornalistas percebem a crise ou como 

atribuem qualquer significado a ela. Assim, é neste sentido que esta tese 

pretende preencher uma lacuna dos estudos brasileiros, investigando um caso 

particular, o da Gazeta do Povo. 

 O veículo é tomado como um caso que evidencia a crise do jornalismo 

pela série de fatores listados neste capítulo que aparecem no seu histórico. 

Primeiro porque enfrentou uma crise econômica nos últimos anos, que deixou 

as contas do veículo no vermelho. Para tentar reverter a situação, iniciou uma 

série de demissões18, enxugou a redação e começou a apostar no online, 

                                                           
18

 As demissões em massa começaram em 2012, segundo o Sindicato dos Jornalistas do 
Paraná (SindijorPR). 
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projeto que culminou na reforma editorial de 2017, cuja maior referência foi o 

fim da edição impressa. Aliado ao contexto político, propício para uma tomada 

de posição ousada – conforme veremos no capítulo 2 -, a Gazeta adotou um 

novo modelo de negócio que tem o objetivo de garantir que a maior parte da 

receita do veículo venha das assinaturas. Para alcançar essa finalidade – 

espera-se que 70% da receita venha dos assinantes19 – é preciso cativar o 

público e expandir suas barreiras geográficas para que elimine a limitação de 

crescimento.  

 Ao querer incentivar mais leitores a assinar seu conteúdo, a Gazeta 

precisa investir naquilo que chama a atenção, especialmente para se 

diferenciar dos demais veículos presentes na internet. Com o discurso do 

“jornalismo de qualidade”, mas ao mesmo tempo dirigindo-se a uma parcela 

muito específica do público, o veículo adota princípios editoriais que estão 

muito distantes dos princípios clássicos do jornalismo – ou o que se espera do 

jornalismo. Isso tem implicações diretas tanto no modo como os jornalistas da 

redação desempenham seu trabalho como na maneira como percebem essas 

mudanças e se colocam frente a elas. Procurando compreender a percepção 

dos jornalistas atuantes na Gazeta do Povo sobre este cenário e o modo como 

ele impacta na atuação profissional é que pretendemos dar encaminhamento 

para esta pesquisa. Assim, o próximo capítulo trata da trajetória da Gazeta do 

Povo, bem como o contexto político que possibilitou essas mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Fonte: “Por que a Gazeta do Povo decidiu trocar o papel pelo digital”, de 25 de maio de 
2017. Disponível em: < http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/>. 
Acesso em: 20 out 2018. 

http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/
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CAPÍTULO 2 

O(S) JORNALISMO(S) DO BRASIL: O caso da Gazeta do Povo 

 

 Em geral, as pesquisas sobre o jornalismo partem da premissa de que 

ele é homogêneo, possuindo a mesma estrutura e modos de organização e 

atuação, não importando sua abrangência. Além disso, tende a se colocar o 

regional em contraponto ao nacional, como se este fosse o modelo normativo a 

ser seguido. Com a internet, no entanto, essas barreiras se diluem, redefinindo 

a fronteira entre o nacional e o regional. O nacional é representado pelos 

veículos centralizados no eixo Rio-São Paulo, mas procuramos explorar nesta 

tese um contexto pouco analisado: o do Paraná, que apresenta algumas 

particularidades principalmente pela projeção nacional que o estado ganhou a 

partir dos recentes eventos políticos. Para isso, tomamos como caso a Gazeta 

do Povo, de Curitiba, que historicamente se consolidou como o principal jornal 

do estado, mas que desde 2015 vem trabalhando para se reposicionar no 

mercado, procurando extrapolar as barreiras geográficas que o ligam apenas 

ao Paraná para se tornar um veículo nacional. 

 Este capítulo visa demonstrar que o jornalismo está inserido em 

mercados de mídias diferentes, e que esse reconhecimento nos ajuda a 

entender que, na verdade, ele é uma prática que varia de acordo com a região, 

estrutura e contexto. O capítulo está organizado da seguinte forma: primeiro 

discutimos o mercado de mídia no Paraná e em Curitiba, situando o leitor em 

qual contexto social o veículo se insere. No segundo tópico, exploramos o perfil 

e a trajetória do jornalista brasileiro, principalmente no que diz respeito ao 

emprego. Na terceira parte, tratamos especificamente da Gazeta do Povo, 

trazendo um resgaste histórico do veículo e demonstrando como o seu 

reposicionamento está ligado a um contexto político específico, que projetou o 

Paraná e, consequentemente, a Gazeta do Povo, enquanto principal jornal do 

estado, no cenário nacional.  

 

 2.1 O mercado de mídia do Paraná 
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 O Paraná é o segundo estado com maior população da região Sul, com 

pouco mais de 11,3 milhões de habitantes, segundo a última estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2017. Com 

aproximadamente 27,3 milhões de habitantes no total, a região concentra 19% 

dos veículos comerciais brasileiros, a segunda maior concentração de mídia do 

Brasil (PINTO, 2017).  

 Em um estudo pioneiro que buscou identificar o mercado de mídia 

regional, Pinto (2017) analisou 824 veículos de comunicação na região Sul, 

distribuídos em 58 cidades. A autora parte da noção de sistema de mídia, 

composto por subsistemas regionais (das regiões Norte, Nordeste, Sul, 

Sudeste e Centro-oeste) e pelo subsistema de referência nacional, localizado 

nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (PINTO, 2017). Segundo a 

autora, são esses subsistemas, suas características e particularidades, que 

formam a mídia brasileira.  

Há uma composição de diferentes arranjos de mídia, com maior e 
menor desenvolvimento econômico; com produção de conteúdo de 
forma independente e ou atrelada a empresas de grandes centros, 
sobretudo, as de radiodifusão; concentrada nas capitais e ou 
equilibradas entre as cidades e com vínculos com interesses políticos 
(PINTO, 2014, p. 62).  

 

 O sistema midiático brasileiro é, de acordo com a autora, composto por 

esses subsistemas, uma abordagem que visa superar a divisão existente entre 

o centro – ou os veículos nacionais, considerados como desenvolvidos -, e as 

margens – compostas pelos veículos fora do eixo central, consideradas 

atrasadas. Na perspectiva de Pinto (2014; 2017), o sistema midiático brasileiro 

é formado pela interação entre os subsistemas que a compõem, e não por uma 

relação polarizada.  

 Atendo-se ao subsistema do Norte e do Sul, Pinto (2017) percebe 

características muito distintas nos dois mercados de mídia, a começar pelo 

número de jornais impressos: a região Norte possuía 46 jornais, distribuídos 

nos sete estados; já a região Sul contabilizava 181 impressos diários quando a 

pesquisa foi desenvolvida.  

 Por não considerar apenas os jornais impressos, mas também as 

concessões de rádios e televisão, a pesquisa traz um panorama bastante rico 

sobre a mídia regional. Dos 824 veículos de mídia selecionados, 288 são de 
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Santa Catarina, 269 eram do Rio Grande do Sul, e 267 do Paraná. A diferença, 

segundo Pinto (2017), indica características próprias do Sul. O Rio Grande do 

Sul e o Paraná, apesar de possuírem um número menor, têm veículos de longa 

data, diferente de Santa Catarina, onde os veículos de mídia são mais jovens. 

No Paraná, por exemplo, existem jornais impressos com quase 100 anos de 

existência (PINTO, 2017). Do total de veículos pesquisados na amostra, 167 

são de jornais impressos, presentes nas 58 cidades que fazem parte do 

estudo. Porto Alegre e Curitiba somavam cinco jornais impressos cada, 

realidade que já mudou neste intervalo20.  

 Embora possua o menor número de veículos de mídia da amostra, o 

Paraná foi o primeiro estado da região a inaugurar uma emissora de rádio e a 

primeira afiliada de TV no interior (PINTO, 2017). No estado, 70% dos jornais 

são diários, havendo apenas 10 jornais semanais – um localizado em Curitiba - 

e somente duas publicações tinham menos de cinco anos de criação: a Folha 

de Paranaguá e o Tribuna Hoje, de Umuarama. No estado, existem cinco 

jornais com mais de 60 anos de existência, como é o caso do Diário dos 

Campos, de Ponta Grossa; e a Gazeta do Povo, de Curitiba. A predominância 

é de veículos fundados entre 20 e 50 anos (54% da amostra), o que indica, 

segundo Pinto (2017), uma perenidade do mercado, com veículos tradicionais 

em circulação. Além disso, não há uma concentração de veículos na capital, o 

que segundo a autora se dá em função da descentralização econômica. Por 

outro lado, a presença de grandes grupos de mídia supraestaduais21 e 

estaduais torna o mercado concentrado.  

 No Paraná, há três grandes conglomerados de mídia, sendo um 

supraestadual e outros dois estaduais. A Rede Independência de Comunicação 

(RIC) é um grupo afiliado à Record fundado em 198022. Ao todo, possui 14 

emissoras de TV, três rádios FM (Jovem Pan), portais de internet, dois jornais e 

                                                           
20

 Durante a pesquisa de Pinto (2017), a Gazeta do Povo ainda era impressa. A partir de 2017 
ela encerra a publicação tradicional e passa a existir apenas no digital, como discutiremos a 
seguir.  
21

 Pinto (2017) divide os veículos em três categorias: supraestaduais: quando o grupo de mídia 
ultrapassa os limites do estado de origem, como é o caso do grupo RIC; estaduais: limitam-se 
ao estado de origem, geralmente definido pelo o que é feito nas capitais, como é o caso do 
GRPCOM e Rede Massa; e os subestaduais: veículos regionais que podem ser afiliados a 
grupos de referência nacional e/ou a grupos subnacionais, tanto como podem ser 
independentes de afiliações. Um exemplo é o grupo Diário, do sudoeste do estado do Paraná.  
22

 Fonte: < http://www.institutoric.org.br/institucional/instituto-ric-2/>. Acesso em: 23 out 2018.  

http://www.institutoric.org.br/institucional/instituto-ric-2/
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143 retransmissoras – 100 em Santa Catarina e 43 no Paraná (PINTO, 2014). 

Está presente em cinco cidades paranaenses, e seis de Santa Catarina, 

caracterizando-o como um grupo midiático supraestadual. No Paraná, não há 

nenhum jornal impresso ligado à RIC.  

 Os outros dois conglomerados são o Grupo Massa e o Grupo 

Paranaense de Comunicação (GRPCOM), considerados estaduais, na 

classificação de Pinto (2014; 2017). Enquanto grupo de comunicação, a Massa 

foi fundada em 2008 por Carlos Massa, o Ratinho, e é a afiliada do SBT no 

Paraná. Ele adquiriu do Grupo Paulo Pimentel quatro das cinco emissoras que 

possui hoje. A TV Iguaçu foi a primeira inaugurada, em 1967, quando ainda 

retransmitia programas da TV Record. Em 1981, ela passa a ser afiliada do 

SBT, junto com as outras três emissoras do grupo: TV Tibagi, de Maringá; TV 

Cidade, de Londrina; e TV Naipi, de Foz do Iguaçu. Em 2008, a Rede Massa 

compra as quatro emissoras e em 2012 inaugura a quinta, a TV Guará, de 

Ponta Grossa. O sinal da Massa chega a todos os municípios paranaenses, 

sendo que possui, além das cinco emissoras, mais de 200 retransmissores23. 

Integram também o Grupo Massa o Massa FM, uma emissora de rádio, e o 

portal de notícias Massa News.  

 O terceiro grupo apresentado é o Grupo Paranaense de Comunicação 

(GRPCOM), que na época da pesquisa de Pinto (2014; 2017) era proprietário 

da Gazeta do Povo, Jornal de Londrina (JL) e Tribuna do Paraná, além de 

outros veículos de radiodifusão, como a Rede Paranaense de Comunicação 

(RPC), uma rede de televisão afiliada à Rede Globo, que possui oito emissoras 

no estado; e as rádios 98 FM e Mundo Livre FM. O GRPCOM é o maior 

conglomerado de mídia do Paraná e o único a possuir jornais impressos24. 

 Desde a produção da pesquisa de Pinto (2014), tivemos duas mudanças 

importantes. A Gazeta do Povo deixou de ser impressa e passou a ser um site 

de notícias; e o Jornal de Londrina encerrou as atividades depois de 26 anos, 

no dia 18 de dezembro de 2015. O jornal era o segundo maior do grupo 

GRPCOM. De acordo com a nota divulgada pelo chefe de redação do JL na 

                                                           
23

 Fonte: < https://redemassa.com.br/sobre>. Acesso em 23 out 2018.  
24

 Em 2011, o GRPCOM adquiriu os jornais impressos O Estado do Paraná e o Tribuna do 
Paraná do grupo Paulo Pimentel. O Tribuna ainda circula, já O Estado do Paraná deixou de ser 
impresso logo após a compra e foi fundido com o portal Paraná Online, também obtido do 
grupo Paulo Pimentel.  

https://redemassa.com.br/sobre
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época, Fábio Luporini, o jornal estaria encerrando as atividades por conta da 

crise econômica mundial, o que também foi reforçado em nota pelo GRPCOM, 

de acordo com o Portal Imprensa, em 2015.  

Embora o JL deixe de circular, o GRPCOM continua a acreditar, por 
meio dos demais veículos do grupo, dentre eles a RPC e a Gazeta do 
Povo, na solidificação da liberdade de expressão, da independência 
jornalística e da democracia, mantendo seu compromisso de 
desenvolver a sociedade e lutar pelos direitos dos cidadãos. Estes 
princípios colocam em prática a missão do grupo de valorizar a nossa 
terra e a nossa gente (PORTAL IMPRENSA, 2015, s/p)

25
.  

  

 O fim do Jornal de Londrina representou a demissão de 20 jornalistas, 

de acordo com o Portal Imprensa. Um ano e meio depois, foi a vez da Gazeta 

do Povo. Os investimentos que o GRPCOM disse que faria em outros veículos 

do grupo vieram como uma ruptura na história da Gazeta: em abril de 2017 foi 

anunciado o fim da versão impressa do periódico, depois de 98 anos de 

existência.  

A decisão aconteceu em um momento muito específico do cenário 

político-social brasileiro, em um período em que o Paraná ganhou certa 

expressividade nacional devido às investigações da Operação Lava Jato, 

sediada em Curitiba desde 2014. O estado passou a ser um dos principais 

focos de atenção do país, já que deslocou para si grande parte dos 

acontecimentos políticos brasileiros. A ênfase no Paraná e a busca por 

informações nos veículos paranaenses por pessoas que não residem no 

estado, possibilitadas pela internet, certamente influenciou na decisão do 

GRPCOM de encerrar a edição impressa, como veremos a seguir. Antes, 

porém, apresentamos o perfil e trajetória do jornalista brasileiro, onde é 

possível notar que o Paraná também se destaca. 

  

 2.2 O perfil do jornalista brasileiro e paranaense 

  

 Além de ser um dos mercados de mídia mais consolidados do Sul, no 

que tange o jornalismo o Paraná também se destaca. Segundo dados 

                                                           
25

 Trecho retirado da notícia “Após 26 anos, ‘Jornal de Londrina’ encerra as atividades; vinte 
funcionários demitidos”, do dia 17 de dezembro de 2015. Disponível em: < 

http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/75737/apos+26+anos+jornal+de+londrina+encerra+ativida
des+vinte+funcionarios+demitidos>. Acesso em: 7 out 2017.  

http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/75737/apos+26+anos+jornal+de+londrina+encerra+atividades+vinte+funcionarios+demitidos
http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/75737/apos+26+anos+jornal+de+londrina+encerra+atividades+vinte+funcionarios+demitidos
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disponíveis no site da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), ele é o 

estado com maior piso salarial para jornalistas entre todos da federação: R$ 

3.384,7926, não havendo distinção entre regiões nem entre funções. Ele está 

muito acima do salário-base de outros estados, como o Rio de Janeiro, por 

exemplo, que paga R$ 1.117,53 para repórteres com jornada de trabalho de 5h 

diárias, em municípios acima de 300 mil habitantes. Na figura abaixo estão os 

dados completos referentes aos salários dos jornalistas em todos os estados 

brasileiros, lembrando que não necessariamente todos os veículos pagam o 

piso, conforme já identificou o estudo sobre perfil do jornalista brasileiro (MICK 

& LIMA, 2013). 

 

FIGURA 2 – Piso dos jornalistas brasileiros de acordo com o estado27 
Fonte: FENAJ (2017) 

 

 A partir do salário-base dos jornalistas brasileiros, percebemos que há 

um descompasso grande no mercado. Para desempenhar a mesma função, o 

jornalista pode ter uma variação de mais de 100% no salário de acordo com o 

estado em que vive. Apesar de nem todas as empresas pagarem o piso, 

contratarem os jornalistas no regime de trabalho CLT e oferecem o mesmo 

                                                           
26

 Valores em vigor em junho de 2018, conforme a Federal Nacional dos Jornalistas (FENAJ).  
27

 Existem ainda municípios que operam com um piso diferenciado do estado, como é o caso 
de Dourados (MS) e Rio de Janeiro. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site da 
FENAJ: <http://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-salariais-atuais/>. 
Acesso em: 8 out 2017. 

http://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-salariais-atuais/
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salário para homens e mulheres (MICK & LIMA, 2013), esse mapa dá um 

indicativo da situação do mercado brasileiro. Parte-se do princípio de que o 

Paraná, por ser o que possui maior piso, tenha condições melhores de 

trabalho, mesmo sabendo que existem muitas empresas que não pagam o 

salário-base ou não registram o jornalista na função correta em que ele opera 

justamente para não pagar o valor regido pela Federação. Os dados mais 

recentes sobre vínculos empregatícios pertencentes à Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, de 2016 mostram a 

quantidade de profissionais registrados em funções que integram a família do 

jornalismo no estado. 

 

TABELA 1 – Quantidade de jornalistas com carteira assinada no Paraná 

Ocupação Sexo 

 Masculino Feminino Total 

ASSESSOR DE IMPRENSA 118 177 295 

DIRETOR DE REDAÇÃO 12 11 23 

JORNALISTA 274 340 614 

PRODUTOR DE TEXTO 12 11 23 

REVISOR DE TEXTO 46 180 226 

EDITOR DE MÍDIA ELETRÔNICA 38 37 75 

EDITOR DE REVISTA 3 1 4 

EDITOR DE JORNAL 39 23 62 

REPÓRTER DE RÁDIO E TELEVISÃO 89 65 154 

REPÓRTER (Exclusive Rádio e TV) 284 127 411 

REPÓRTER FOTOGRÁFICO 40 6 46 

Total 955 978 1933 

Fonte: MTB/RAIS (2016) 

 

 Dos 1.933 jornalistas registrados com carteira assinada no Paraná, 

segundo a RAIS, 849 estão em Curitiba. As mulheres são maioria, assim como 

nos outros cenários. Tanto no Paraná quanto em Curitiba, a maioria dos 

profissionais trabalha de 21 a 30 horas por semana. Essas informações são 

reforçadas pelos próprios profissionais do estado. De acordo com os dados do 

Perfil do Jornalista Brasileiro referentes ao Paraná28, 40% da categoria trabalha 

em média de 5h a 8h por dia. Entre 8h e 12h estão 21% dos profissionais, dado 

que diverge da média geral. No Brasil, 43,3% dos jornalistas afirmam que 

                                                           
28

 A autora agradece o Prof. Dr. Felipe Simão Pontes pelo fornecimento da base de dados do 
Paraná para utilizarmos nesta pesquisa.  
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trabalham entre 5h e 8h e 40,3% entre 8h e 12h (MICK & LIMA, 2013). A média 

salarial também indica que a maioria ganhava o piso ou mais na época em que 

a pesquisa foi realizada29. A tabela a seguir traz os dados completos. 

 

TABELA 2 – Renda mensal dos jornalistas do Paraná 

Renda Freq. % 

Até 1 salário mínimo 7 2,8 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 26 10,3 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 20 7,9 

Mais de 3 a 4 salários mínimos 76 30,0 

Mais de 4 a 5 salários mínimos 43 17,0 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 65 25,7 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 13 5,1 

Mais de 20 salários mínimos 3 1,2 

Total 253 100,0 

Fonte: Perfil do Jornalista Brasileiro (2012) 

 

 Pouco mais da metade dos profissionais que participaram do survey do 

Perfil do Jornalista Brasileiro trabalhava na mídia em 2012 (52,3%), ou seja, em 

veículos jornalísticos. A média de horas trabalhadas por esses profissionais 

também se concentrava entre 5h e 8h (60,3%) e 75% ganhava o piso ou mais. 

Esses dados indicam que o Paraná é um dos melhores estados para trabalhar 

com jornalismo.  

 Outra informação importante é que o mercado jornalístico brasileiro, 

tradicionalmente representado pela mídia impressa, rádio e televisão, está 

perdendo espaço para outras áreas de atuação. Em 2012, 54,5% dos 

profissionais estavam alocados em veículos de comunicação – sendo que 76% 

afirmaram divulgar integralmente ou grande parte de seu trabalho na internet, 

enquanto que 40% atuavam em outras atividades correlatas ao jornalismo, mas 

fora da mídia, como em assessorias de imprensa ou comunicação ou outras 

ações que utilizam os conhecimentos do jornalismo (MICK & LIMA, 2013). Ou 

seja, pouco mais da metade dos jornalistas atuava na mídia, enquanto que o 

restante se dividia entre atividades correlatas (40%) ou docência (5%).  

 Os dados sobre o perfil do jornalista, coletados em 2012, dão um 

panorama do cenário, mas muito provavelmente já se encontram defasados 

                                                           
29

 Em 2012, quando o survey foi realizado, o salário-mínimo era de R$ 622, e o piso do 
jornalista no Paraná, R$ 2.323,68, de acordo com a convenção coletiva da categoria. Isso 
representava em torno de quatro salários-mínimos da época. 
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por conta dos passaralhos – demissões em grande quantidade – que 

ocorreram nas redações a partir de 2013. Outra pesquisa em desenvolvimento 

sobre a trajetória dos jornalistas30 indica que metade dos que trabalhavam na 

mídia em 2012 não atuavam mais nessa área em 2017.   

 Segundo levantamento da VoltDataLab, responsável pelo projeto A 

Conta dos Passaralhos, desde 2012, 7.817 profissionais foram demitidos das 

empresas de mídia, sendo que 2.327 dos casos são de jornalistas que atuavam 

em redações. Os dados foram atualizados pela última vez em 7 de agosto de 

2018. O jornal impresso foi responsável por 45% de todas as demissões do 

período, sendo que as demissões ocorridas na Gazeta do Povo representam 

6% desse total. Na Gazeta, 67% das demissões ocorreram em 2014. De 

acordo com o Sindicato dos Jornalistas do Paraná, entre 2011 e 2014, o grupo 

GRPCOM demitiu 43 profissionais da Gazeta do Povo – 23 só no mês de 

agosto de 2014 - e 10 do Tribuna do Paraná. A principal justificativa usada foi a 

crise econômica31. Já em 2017, dez profissionais deixaram a Gazeta do Povo, 

segundo o VoltDataLab.  

 Muitos jornalistas experientes e mais velhos foram demitidos nesse 

intervalo, muito provavelmente por receberem os maiores salários. Parte 

dessas vagas foi substituída pela contratação de jornalistas mais jovens, que 

custam menos ao empregador. E isso acontece porque o número de jornalistas 

que se formam todos os anos é muito alto. De acordo com dados do Ministério 

da Educação pesquisados em outubro de 2017, existem 27 cursos de 

graduação em Jornalismo só no Paraná. Em Curitiba são nove cursos em 

funcionamento, presenciais e a distância (UTP, UNINTER, UNIBRASIL, OPET, 

FAESP, SOCIESC, PUCPR, UP, UFPR). Com a ampla concorrência para 

vagas cada vez mais escassas, é pequeno o número de jornalistas que 

                                                           
30

 A pesquisa é desenvolvida por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), coordenada pelos 
professores Jacques Mick, Samuel Lima, Felipe Simão Pontes e Paula Melani Rocha. O 
objetivo é acompanhar a trajetória dos profissionais que participaram da pesquisa do Perfil do 
Jornalista Brasileiro, em 2012, para saber o que mudou no intervalo de cinco anos.  
31

 Dados retirados da matéria: “GRPCOM intensifica demissões e aumenta insegurança entre 
jornalistas”, de 10 de novembro de 2014. Disponível em: < 

http://sindijorpr.org.br/noticias/2/noticias/5564/grpcom-intensifica-demissoes-e-aumenta-inseguranca-
entre-jornalistas>. Acesso em: 10 out 2017. 

http://sindijorpr.org.br/noticias/2/noticias/5564/grpcom-intensifica-demissoes-e-aumenta-inseguranca-entre-jornalistas
http://sindijorpr.org.br/noticias/2/noticias/5564/grpcom-intensifica-demissoes-e-aumenta-inseguranca-entre-jornalistas
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conseguirão trabalhar na vaga que desejam (QUADROS & LARANGEIRA, 

2013).  

 Como podemos perceber, o mercado profissional jornalístico não é dos 

mais otimistas, mesmo no Paraná, onde em tese o jornalista é mais bem 

remunerado e possui um regime de trabalho melhor do que a média nacional. 

O enxugamento das redações leva a um clima de insegurança que interfere 

diretamente na própria atuação dos profissionais. Algumas ações são 

colocadas em práticas pelas empresas para tentar “reverter” a crise econômica. 

Uma dessas apostas é encerrar ou diminuir a periodicidade dos impressos, já 

que com isso diminui custos com a produção, especialmente no que se refere 

ao parque gráfico (ROBINSON, 2011).  

 Com uma boa presença online, essa é a aposta da Gazeta do Povo, ao 

implementar um modelo pioneiro na América do Sul: investir pesado em 

tecnologia para melhorar a experiência do leitor, priorizar o assinante e 

fortalecer os espaços opinativos do veículo. O que isso representa em termos 

de atuação profissional dos jornalistas é um dos pontos que essa tese busca 

explorar. Portanto, a pesquisa em tela se justifica por três motivos principais: 1) 

o Paraná possui um dos mercados mais consolidados do Sul; 2) É o estado 

que, teoricamente, paga melhor os jornalistas; 3) está fora do eixo Rio-São 

Paulo-Brasília, o que traz um caráter regional à pesquisa. Segundo Pinto 

(2017), as instituições que formam a sociedade brasileira cresceram nos 

centros de decisão política e econômica, ou seja, no Rio de Janeiro, São Paulo 

e depois Brasília. O intuito era suprimir as forças regionais com a República 

Federativa, no entanto, outras mídias foram criadas, em outros estados, e 

passaram a coexistir com as do centro (PINTO, 2017). O Paraná se coloca 

como um estado fora do eixo nacional, embora com um subsistema de mídia 

consolidado, como demonstramos neste tópico. A seguir, falamos 

exclusivamente da Gazeta do Povo a partir de uma contextualização histórica, 

que nos permite entender o modo como o veículo se apresenta hoje.  

 

 2.3 A constituição do jornalismo impresso em Curitiba: o caso da 

Gazeta do Povo 
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 De acordo com Oliveira Filha (2006), as diferenças nos processos de 

colonização refletem também na imprensa. As histórias dos três principais 

jornais paranaenses guardam especificidades que podem ser explicadas pelas 

condições particulares das comunidades nas quais estão inseridos. Dos três 

principais jornais da história do Paraná – Gazeta do Povo, O Estado do Paraná 

e a Folha de Londrina -, dois são de Curitiba32. Dentre esses, a Gazeta do 

Povo consolidou-se como o principal periódico do estado, que está prestes a 

completar 100 anos.  

 Fundada em 3 de fevereiro de 1919 pelo advogado Benjamin Lins, a 

Gazeta é a publicação mais antiga do Estado ainda em atividade, e surgiu do 

reconhecimento de que Curitiba precisava de “um jornal combativo, que 

‘quebrasse a unanimidade da imprensa oficiosa do jornalismo curitibano de 

então’”33. De acordo com Enólia Lins de Loyola e Silva, filha de Benjamin Lins, 

em entrevista concedida à Gazeta do Povo em 2 de fevereiro de 2009, seu pai 

lançou o jornal com objetivo de fazer oposição ao governo de Affonso 

Camargo. “Não havia um veículo independente na cidade, todos eram ligados a 

políticos e a criação da Gazeta foi uma maneira de mostrar as injustiças que 

aconteciam e ninguém sabia” (LOYOLA e SILVA, 2009, s/p). 

 A Gazeta do Povo surge se autoproclamando como um veículo 

independente e imparcial, conforme pode ser observado no primeiro editorial 

publicado: “Não temos, pois, que attender a melindres pessoaes; não temos 

que attender a interesses particulares; o facto, uma vez que interesse à 

collectividade, é um dado positivo de sua vida; deve ser conhecido, divulgado, 

analisado, commentado, para que delle se possa retirar as utilidades que for 

capaz de produzir”34. Apesar de o editorial de lançamento da publicação dizer 

que o jornal não iria apoiar nenhum candidato ao governo do estado, o texto da 

                                                           
32

 Para saber mais sobre a história dos três jornais, bem como da constituição da mídia 
paranaense, ver Oliveira Filha (2006), Fernandes e Santos (2011) e Costa (2015). 
33

 Trecho retirado da reportagem “Uma história em páginas tipografadas”, de 2 de fevereiro de 
2009, integrante do especial comemorativo de 90 anos do jornal. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-anos/independencia/uma-historia-em-paginas-
tipografadas-beaefc2diq53h5as1a6xpld8u>. Acesso em: 20 jun 2017. 
34

 Trecho do editorial publicado na edição do dia 3 de fevereiro de 1919, retirado da matéria 
“Uma história em páginas tipografadas”, de 2 de fevereiro de 2009, integrante do especial 
comemorativo de 90 anos do jornal. Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-anos/independencia/uma-historia-em-paginas-
tipografadas-beaefc2diq53h5as1a6xpld8u. Acesso em: 20 jun 2017. 

http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-anos/independencia/uma-historia-em-paginas-tipografadas-beaefc2diq53h5as1a6xpld8u
http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-anos/independencia/uma-historia-em-paginas-tipografadas-beaefc2diq53h5as1a6xpld8u
http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-anos/independencia/uma-historia-em-paginas-tipografadas-beaefc2diq53h5as1a6xpld8u
http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-anos/independencia/uma-historia-em-paginas-tipografadas-beaefc2diq53h5as1a6xpld8u
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primeira página defendia a candidatura de Ruy Barbosa à Presidência da 

República: “(…) ninguém o iguala em merecimentos; ninguém é tão querido 

pelo povo, ninguém e tão venerado pelas multidões; ninguém tem prestado a 

este país tão elevados serviços, ninguém quer o Brasil com tanta intensidade e 

tanto carinho…” (OLIVEIRA FILHA, 2006, p. 35). A epígrafe “Diário 

Independente”, que vinha logo abaixo do título do jornal – como podemos 

verificar na figura abaixo - parece desmentida já na primeira edição.  

 

 

FIGURA 3 – Primeira página da primeira edição da Gazeta do Povo 
Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo (2009) 

 

 O paradoxo entre independência e imparcialidade se mostra bastante 

presente ao longo da história do jornal. Por um lado, A Gazeta do Povo admite 

que a postura do veículo, já naquela época, não era de neutralidade, mas de 

apoio a um determinado grupo político, apesar de independente. Ou seja, 

desde a época de seus fundadores até a gestão de Francisco Cunha Pereira 

Filho, a Gazeta do Povo reconhece que tem uma posição, mas acredita que 

desempenha o seu papel de forma independente. Por outro lado, verifica-se 

uma contradição na postura do periódico quando se trata das censuras 

impostas pela ditadura militar:  

A tomada do poder pelos militares foi noticiada pela Gazeta do Povo 
sem alarde. O clima era de retomada da tranquilidade após a ameaça 
que os subversivos causavam à ordem. “Nunca tivemos problemas 
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com a Ditadura porque o jornal era imparcial”, diz Edmundo 
Lemanski. A linha editorial definida por Cunha Pereira Filho, baseada 
na legalidade, não confrontava o poder vigente. “Não tivemos censor, 
só tínhamos observação sobre o que podia ou não publicar”, lembra 
Dilmar Archegas (OLIVEIRA, 2009, s/p)

35
  

 

 As declarações dos ex-dirigentes da Gazeta evidenciam a posição do 

jornal no que se refere à ditadura militar, o que coloca em dúvida, mais uma 

vez, a independência do veículo. Para além da discussão sobre a posição 

política, a Gazeta do Povo se consolidou como o maior diário paranaense 

neste um século de existência.  

 Na década de 1920, a redação da Gazeta do Povo ficava localizada no 

centro de Curitiba, na Rua XV, entre a Avenida Marechal Floriano e a Rua 

Monsenhor Celso. Em frente à porta havia uma pedra de mármore escuro onde 

eram colocadas as notícias de última hora. Logo a pedra foi batizada de “Pedra 

da Gazeta” e se tornou um ponto de encontro para se discutir os assuntos do 

dia.  

 De acordo com informações disponíveis no site do próprio jornal36, o 

primeiro número da Gazeta circulou com seis páginas, nenhuma fotografia e 

com aproximadamente 50% do espaço ocupado por publicidade. O capital 

necessário para o lançamento da publicação veio de dezenas de famílias 

locais, ricas e importantes, que compraram cotas para montar a gráfica, 

segundo pronunciamento de Plácido e Silva, diretor do jornal, em julho de 1949 

(OLIVEIRA FILHA, 2006). A edição comemorativa de aniversário de 73 anos da 

Gazeta traz os detalhes sobre o nascimento do periódico, demonstrando que 

os fundadores buscaram apoio das classes conservadoras do Paraná, 

formadas principalmente pelos proprietários dos engenhos de erva-mate e das 

indústrias da madeira (OLIVEIRA FILHA, 2006).  

 A Gazeta do Povo consolidou sua participação no mercado editorial de 

Curitiba desenvolvendo um jornalismo com características locais e de 

prestação de serviços (OLIVEIRA FILHA, 2006; CORREIA DOS SANTOS, 

2011). Por questões financeiras e crises internas, em 1962, o veículo é 

adquirido pelos empresários Francisco Cunha Pereira Filho e Edmundo 
                                                           
35

 Disponível em: < http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-anos/missao/investimento-
em-tecnologia-na-mudanca-de-maos-beat8rit18saar1wjfdd02w5q>. Acesso em: 9 jan 2018. 
36

 Disponível em: < http://www.gazetadopovo.com.br/especiais/90-
anos/independencia/primeira-edicao-beal0f9mkg967etxugqkrq15a>. Acesso em: 8 out 2017. 
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Lemanski, fundadores do atual Grupo Paranaense de Comunicação 

(GRPCOM), maior conglomerado de mídia do Paraná. A nova gestão levou dez 

anos para conseguir o equilíbrio financeiro do jornal e realizou investimentos 

que levaram a Gazeta do Povo a ser pioneira em diversas áreas (OLIVEIRA 

FILHA, 2006).  

 Em 1969, a editora começou a operar numa nova rotativa, a primeira 

offset de grande porte instalada na região Sul do país. Em 1973 os primeiros 

computadores chegaram à redação para fotocomposição e, em agosto daquele 

ano, o jornal publicou a primeira foto colorida do periódico, uma novidade na 

imprensa paranaense da época (OLIVEIRA FILHA, 2006). Ainda em 1973, a 

Gazeta lança dois suplementos importantes: a Gazetinha, dedicado ao público 

infantil; e o Viver Bem, voltado ao público feminino (CORREIA DOS SANTOS, 

2011). É também neste ano que o grupo adquire a TV Paranaense e o Canal 

12, de Curitiba; e nos anos de 1980, o grupo já tinha mais sete emissoras de 

televisão, cobrindo todas as regiões do estado (OLIVEIRA FILHA, 2006), o que 

acabou fortalecendo ainda mais a principal publicação impressa. 

 Na década de 1980, o GRPCOM adquire o Diário da Tarde, o jornal mais 

antigo em circulação do Paraná na época, fundado em 1899, e em 1999, o 

Jornal de Londrina passa a integrar o grupo. Em meados da década de 1990, a 

Gazeta inova mais uma vez: em 1995 torna-se o parque redacional e gráfico 

mais moderno da região Sul do país e o segundo jornal brasileiro a 

disponibilizar parte de suas matérias na internet (CORREIA DOS SANTOS, 

2011). Ainda na década de 1990, o jornal passa pela primeira integração de 

sua redação com a internet – de modo bastante incipiente comparado a hoje -, 

o que ficou conhecido como a “Reforma de Navarra”, já que esse processo foi 

liderado por profissionais espanhóis (CORREIA DOS SANTOS, 2011). A 

produção de conteúdo próprio para o site começou nos anos 2000, com a 

equipe da Gazeta do Povo Online.  

 Nestes 98 anos de existência, a Gazeta do Povo enfrentou diversas 

mudanças no que tange ao jornalismo. Surgiu já no período da imprensa 

comercial (SODRÉ, 1999), mas anterior ao chamado processo de 

modernização do jornalismo brasileiro (ALBUQUERQUE, 2010). A partir da 
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década de 1960, adotou as características importadas do modelo liberal 

americano e, desde então, sofreu periódicas modificações. 

 Embora pioneira na distribuição de conteúdo jornalístico na internet, foi a 

partir de 2015 que o jornal passou a implementar mudanças que viriam a ser 

consolidadas em 2017, de acordo com uma das fontes entrevistadas para esta 

pesquisa37, que ocupava um dos cargos de chefia do periódico na época. Em 

novembro de 2015, a Gazeta anunciou mudanças para se adaptar às “novas 

exigências do público” e buscar “novas formas de chegar ao leitor”, já indicando 

a presença cada vez mais constante na internet. Além disso, mudou o formato 

do jornal impresso: enquanto os demais periódicos substituíam o formato 

standard para tabloide, a Gazeta do Povo apostou no formato berliner38. A 

justificativa para a escolha, segundo o veículo, era para possibilitar maior 

espaço de leitura e foi aprovado pelo público.  

 A mudança na Gazeta foi embasada em uma pesquisa qualitativa 

feita com leitores, que aprovaram a alteração, destacando que o 
jornal ficou mais portátil, mais fácil de ler nos mais diferentes 
ambientes. A aceitação também está relacionada com a adaptação 
no perfil de leitura, cada vez mais moldado às telas pequenas de 
smartphones (GAZETA do Povo, 2015, s/p)

39
 

 

 A partir do dia 1º. de dezembro de 2015, os leitores passaram a receber 

o jornal no novo formato. Pela nova proposta, os assinantes receberiam a 

edição de fim de semana até às 8h da manhã do sábado, contendo um 

conteúdo mais analítico e opinativo. “É mais análise, com um time de 17 

colunistas e artigos de opinião relacionados aos temas do momento e às 

tendências em todas as áreas de cobertura” (GAZETA do Povo, 2015, s/p), 

enquanto que as notícias factuais seriam concentradas no site. Neste período 

já era possível identificar um sutil indicativo de que a opinião passaria a ser tão 

importante quanto a informação para a Gazeta do Povo, uma vez que preferiu 

priorizar esse tipo de conteúdo na sua publicação impressa. 

 Já naquela época era possível perceber a importância que a Gazeta do 

Povo dava para leitores de fora do Paraná, algo possibilitado pela internet. 

                                                           
37

 A explicação sobre a definição dos entrevistados, bem como os procedimentos 
metodológicos da pesquisa, será apresentada no capítulo 3. 
38

 O berliner possui em média 315 x 470 mm, enquanto que o standard possui 600 x 750 mm – 

quase o dobro do tamanho.  
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Segundo o diretor de redação, Leonardo Mendes Júnior, “a internet eliminou as 

fronteiras. Pessoas que moram em outros estados e países nos leem cada vez 

mais. Há muitos leitores interessados no que o jornal tem a dizer, 

independentemente das ligações com o Paraná”. Ao assumir essas 

características, o jornal já dava pistas das mudanças editoriais que viriam pela 

frente.   

 Uma das mudanças mais significativas é que o veículo deixa de circular 

na versão impressa em papel jornal e passa por uma total reconfiguração de 

sua identidade, focando na internet e no mobile first. Toda essa transformação 

é resultado de forças externas evidenciadas por diversos fatores, entre eles, o 

avanço tecnológico e o modelo de negócio que sustenta os jornais, baseado na 

publicidade. 

 Como vimos no capítulo anterior, em 2015 a Gazeta do Povo ocupava a 

22ª. posição entre os 50 jornais com maior circulação impressa do Brasil, com 

uma circulação média diária de 36.341 exemplares, de acordo com dados do 

Instituto Verificador de Circulação (IVC). Só a cidade de Curitiba possui mais 

de 1,7 milhão de habitantes, e o estado do Paraná pouco mais de 10,4 milhões, 

de acordo com dados do Censo de 2010 (IBGE, 2010), o que já indica a baixa 

tiragem do periódico, especialmente quando comparado a outros jornais do 

subsistema estadual, como do Zero Hora e Diário Gaúcho.  

 O que se observa a partir do levantamento do IVC, de modo geral, é que 

a média de circulação de jornal impresso no Brasil é muito baixa – algo já 

popularmente conhecido, uma vez que apenas 8% da população brasileira diz 

ler jornal com frequência, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 

(BRASIL, 2016). Já o levantamento da média de circulação digital foi de 4.938 

para a Gazeta do Povo em 2015. Somando as duas versões – impressa e 

digital – a média de circulação do jornal foi de pouco mais de 41 mil 

exemplares diários – um aumento de 1,86% comparado a 2014. No entanto, 

acreditamos que o que tenha aumentado, aqui, tenha sido a quota de 

circulação digital, e não a impressa40, o que explicaria a decisão do veículo de 

focar no digital. Desde 2009, a Gazeta do Povo vem registrando crescimento 
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 Os dados da circulação impressa e digital de 2014, disponibilizados no site da Agência 
Nacional dos Jornais (ANJ), estão somados, não permitindo saber a circulação média de cada 
meio.  
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de acessos no site. Ainda segundo o Instituto Verificador de Comunicação 

(IVC), em setembro de 2009, o site do jornal registrou mais de 25 milhões de 

page views, totalizando mais de 1,3 milhão de usuários únicos (QUADROS et 

al, 2010). Naquela época, a maioria dos leitores na internet da Gazeta do Povo 

era de jovens. Em 2017, o perfil do público é outro. De acordo com informações 

do veículo, 64% do público têm entre 25 a 54 anos41.  

 Segundo informações disponíveis no site institucional da Gazeta do 

Povo Jornais, o jornal é o quarto mais acessado no Brasil entre os quality 

papers, conforme monitoramento realizado pela Comscore Digital Analytix 

entre julho e agosto de 2017. Ao todo, são 10,3 milhões de visitantes únicos – 

contra 7,4 milhões constatados em março daquele ano – e 35,8 milhões de 

páginas vistas mensalmente. Comparado a 2015, houve um crescimento de 

mais de 70% nos acessos. Outro dado interessante é que o grupo informa que 

77% da audiência vêm de fora da capital paranaense, e mais de 1,9 milhão de 

visitantes únicos são da grande Curitiba – o que explica a opção do veículo em 

se lançar na cobertura nacional.  

De forma complementar, o perfil do público também mudou. Se até o 

final da primeira década dos anos 2000 o público que mais acessava o site era 

composto de jovens, hoje essa concentração se dá na faixa dos 35 a 54 anos 

(38% do público), seguidos de pessoas entre 25 e 34 anos (28%) e em terceiro 

estão os jovens adultos, entre 18 e 24 anos, representando 25% do público do 

periódico. A maior parte possui ensino superior completo (76%), é casada 

(80%) e integrante das classes A/B (56%) e C (44%)42. 

 O novo perfil do público da Gazeta do Povo reflete no tipo de conteúdo 

que é oferecido ao leitor. Desde que anunciou a mudança editorial, em abril de 

2017, matérias nacionais passaram a figurar com maior frequência entre as 

publicações e a economia e política parecem assumir o posto de carro-chefe 

do jornal, junto com o espaço destinado à opinião. Isso pode ser verificado não 

só a partir das notícias, mas também nos novos colunistas anunciados nesta 

nova fase da Gazeta: o economista Ricardo Amorin; Rodrigo Constantino, 

colunista político; Teco Medina, que fala sobre investimentos; Leandro Narloch, 
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 Fonte: http://www.gazetadopovojornais.com.br/. Acesso em: 28 out 2018.  
42

 Dados disponíveis em: http://gazetadopovojornais.com.br/. Acesso em: 10 out 2017. 

http://www.gazetadopovojornais.com.br/
http://gazetadopovojornais.com.br/
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do Blog Politicamente Incorreto; e Lúcio Vaz, correspondente em Brasília. O 

perfil do público somado ao dos colunistas já dá um indicativo da linha editorial 

que a Gazeta assumiu após a reestruturação.  

 Apesar de ao longo de sua história a Gazeta do Povo tentar refletir o 

“gosto médio” da elite curitibana, ela era reconhecia pelas suas campanhas 

“em defesa dos interesses do Paraná”. No quesito político, a administração do 

jornal é marcada por uma postura política de extrema cautela e atrelamento ao 

poder, seja ele local, estadual ou federal (OLIVEIRA FILHA, 2006). Desde a 

modernização do jornal, ocorrida na década de 1960, o periódico evitou por 

muito tempo o debate político, a fim de evitar confrontos. A própria cobertura 

eleitoral realizada em 2000 e 2004 indica que o jornal procurou tratar a eleição 

de maneira objetiva, de modo geral, dedicando espaços a cada candidato de 

acordo com suas posições nas pesquisas (CERVI & SOUZA, 2004). 

 Isso não quer dizer que a Gazeta não investia em grandes investigações 

jornalística que envolvia o poder. Em parceria com a RPCTV, a série Diários 

Secretos ganhou visibilidade nacional após os jornalistas Karlos Kohlbach, 

Katia Brembatti, James Alberti e Gabriel Tabatcheik desvendarem um esquema 

de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Paraná que, segundo 

estimativas do Ministério Público (MP), ultrapassa os R$ 100 milhões. Ao todo 

foram dois anos de apuração, investigando informações de 724 diários oficiais 

da Assembleia, publicados entre 1998 e 2009. A série rendeu aos jornalistas 

envolvidos o Prêmio Esso e o Prêmio Embrater/Tim Lopes de Jornalismo. 

 No entanto, após as eleições de 2002, o jornal deixa de ficar alheio à 

política por conta das críticas públicas feitas pelo governador recém-eleito 

Roberto Requião (PMDB). A relação entre os veículos pertencentes ao 

GRPCOM e o então governador foi bastante conturbada. Desde que assumiu, 

Requião não poupou críticas à RPC e à Gazeta do Povo, chegando a espalhar 

outdoors pela cidade de Curitiba dizendo que a “Gazeta do Povo mente”, 

referindo-se a uma reportagem publicada sobre as condições das praias do 

litoral do estado. A resposta pública do diário veio no dia 8 de fevereiro de 

2006, dias após a publicação dos outdoors, em forma de editorial que ocupou 

duas colunas na primeira página (OLIVEIRA FILHA, 2006).  Atualmente, a 

Gazeta adota uma linha editorial mais conservadora – e se considera de 
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centro-direita –, defendendo claramente uma posição política. No evento de 

apresentação do novo projeto editorial, o atual diretor da redação, Leonardo 

Mendes Jr., assumiu que a  

Gazeta do Povo é defensora da dignidade humana, da valorização da 
vida, desde a concepção, do estado democrático de direito; uma 
Gazeta que vê na valorização da família, na livre iniciativa, na cultura 
democrática elementos-chaves, fundamentais, para o 
desenvolvimento da sociedade

43
.  

 

 Assumindo esses princípios, fica evidente que o jornalismo praticado 

pela Gazeta do Povo possui um lado. Embora uma das principais finalidades 

do jornalismo seja fornecer informações para que os cidadãos possam ser 

livres e ter competência para exercer a cidadania de modo satisfatório, esse 

ideal fica muito longe da prática. Junto com o desenvolvimento tecnológico, que 

forma uma nova organização econômica das empresas, o jornalismo acaba 

submetido a outros interesses, além de não ser mais o guardião da informação 

(KOVACH & ROSENSTIEL, 2004).  

 O objetivo de atingir um público nacional e não apenas regional, aliado 

ao fato de o jornalismo não ter mais o domínio exclusivo da informação, parece 

fazer o conteúdo da Gazeta do Povo caminhar para um jornalismo de nicho 

(STROUD, 2011). Se até poucos anos atrás o Paraná ficava de fora do eixo 

central da mídia brasileira, alguns acontecimentos recentes na política 

trouxeram ao estado – e, consequentemente, à sua mídia – uma 

expressividade pouco experimentada anteriormente. A Operação Lava Jato, 

com sede em Curitiba, projetou o Paraná para o circuito nacional. Entender 

essa conjuntura também é importante para vislumbrar o modo pelo qual opera 

a Gazeta do Povo neste cenário de transformação do jornalismo e, 

consequentemente, seus jornalistas.  

 2.4 A conjuntura político-social 

 

 Compreender as mudanças no mercado jornalístico requer apreender 

também o contexto político-social em que elas estão inseridas. Aqui, partimos 
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 Excerto da fala do diretor da redação da Gazeta do Povo, Leonardo Mendes Jr., durante o 
evento de lançamento do novo projeto editorial. Vídeo disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/nova-gazeta- do-povo>. Acesso em: 9 jun 2017. 
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da reestruturação da Gazeta do Povo para entender como os jornalistas que 

atuam ou atuaram no veículo percebem as mudanças ocorridas na profissão, 

sobretudo a partir do cancelamento da versão impressa e da prática reflexiva 

de sua atuação (RAMAKER; VAN DER STOEP & DEUZE, 2015). Neste 

sentido, apresentamos neste momento a conjuntura que subsidia essas 

transformações, bem como o papel do jornalismo para as sociedades 

democráticas.  

 Como dito anteriormente, o sistema de mídia brasileiro foi desenvolvido 

nos centros de decisão política e econômica (PINTO, 2017), deixando as 

demais localidades para as bordas do sistema. Isso, no entanto, não impediu o 

desenvolvimento da mídia regional. O Paraná, que integra a segunda região 

com maior número de veículos de mídia brasileiros, possui três grupos 

midiáticos principais, mas que nunca haviam ultrapassado a barreira do 

sistema estadual. Isso mudou a partir de 2014, quando começaram as 

investigações da Operação Lava Jato, sediada em Curitiba. Uma parte do 

centro de decisão política foi deslocada de Brasília para um estado do Sul do 

país, que por conta disso passou a ganhar expressividade no cenário nacional, 

midiático e político.  

 A Operação Lava Jato investiga o esquema de corrupção na Petrobras, 

que teria movimentado R$ 10 bilhões ilegalmente (FERNANDES, 2015). Desde 

que foi deflagrada, no dia 17 de março de 2014, a mídia tem noticiado 

praticamente todas as ações da Polícia Federal, responsável pela investigação 

do caso. O início das investigações atingia o primeiro escalão do governo 

federal, liderado à época por Dilma Rousseff, mas a maior repercussão veio 

dos áudios do depoimento do doleiro Alberto Yousseff e Paulo Roberto Costa 

vazados pela mídia impressa, após acordo de delação premiada 

(FERNANDES, 2015). Desde que começou, a Lava Jato tornou-se um caso de 

“escândalo político-midiático”, já que as informações divulgadas contradizem 

aquilo que se conhece publicamente sobre uma empresa ou indivíduos 

(WAISBORD, 2004) e também porque tende a garantir grande audiência 

(ALDÉ & VASCONCELLOS, 2008). Sendo a Gazeta do Povo o único jornal de 

grande circulação do estado, ligado a um grupo de mídia que inclui emissoras 
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de TV afiliadas à Rede Globo, ela dedicou um repórter exclusivo para cobrir a 

Operação44 e assim conseguiu ampliar ainda mais a sua audiência.  

 No momento de escrita deste capítulo, a Operação Lava Jato 

encontrava-se na 45ª. fase, intitulada de “Operação Abate II”, que tem como 

principal alvo o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do 

Tribunal de Contas da União (TCU). De acordo com informações divulgadas 

pelo G145, o advogado teria recebido US$ 20 mil em propina para intermediar 

conversas entre a empresa norte-americana Sargeant Marine e a Petrobrás. 

Mas o ponto alto da Lava Jato se deu a partir das acusações do Ministério 

Público contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de ser 

conduzido coercitivamente para prestar depoimento à Polícia Federal, no dia 4 

de março de 2016, Lula teve ainda uma conversa grampeada com a então 

presidente Dilma Rousseff. A gravação foi autorizada pelo juiz Sergio Moro, e 

divulgada para a imprensa em 16 de março de 2016. A ação, no entanto, foi 

questionada por juristas e considerada ilegal, já que Dilma possuía foro 

especial à época (PRASS & FAUSTO NETO, 2017). Foi durante a ligação que 

Lula cunhou a expressão “República de Curitiba”. 

 Na gravação, Lula dizia estar assustado com a “República de Curitiba”, 

em referência ao juiz Sergio Moro e à Operação Lava Jato. De acordo com 

uma matéria publicada no Nexo em abril de 2016, o termo “República de 

Curitiba” é uma referência à chamada “República do Galeão”. Esse foi o nome 

dado ao inquérito policial que investigava o atentado sofrido por Carlos 

Lacerda, maior opositor de Getúlio Vargas em seu último governo. O episódio 

levou ao isolamento de Vargas e, 12 dias depois da abertura do inquérito na 

Base Aérea do Galeão, o ex-presidente cometeu suicídio, em 1954 (CASTRO, 

2016).  

A expressão virou grito de guerra dos apoiadores da Lava Jato que 

residem em Curitiba. O que foi dito de forma pejorativa pelo ex-presidente Lula 

tornou-se motivo de orgulho para parte da população que não estava satisfeita 

com o governo. A frase ganhou camisetas e muitos adeptos, estando presente 
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 De acordo com os entrevistados desta tese.  
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 O G1 tem uma página exclusiva para trata da Operação Lava Jato, e mantém uma linha do 
tempo atualizada sobre as fases da operação. Ela está disponível em: < 
http://especiais.g1.globo.com/politica/2015/lava-jato/linha-do-tempo-da-lava-jato/>. Acesso em: 
8 out 2017. 

http://especiais.g1.globo.com/politica/2015/lava-jato/linha-do-tempo-da-lava-jato/
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em protestos a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff e na 

boca dos deputados federais que votaram pelo afastamento da presidente, em 

forma de dedicatória. Criou-se até uma onda de “orgulho regional no Paraná”, 

segundo matéria publicada na Folha de S. Paulo46. A fala do deputado 

Fernando Francischini (SD-PR) durante a votação do impeachment ilustra bem 

essa onda de orgulho: “Senhor presidente, como delegado da Polícia Federal, 

meu voto vai para o fim da facção criminosa lulopetista, fim da pelegagem da 

CUT, fim da CUT e seus marginais. Viva a Lava Jato, a República de Curitiba! 

E a minha bandeira nunca será vermelha”47. 

 Os desdobramentos da Operação Lava Jato foram muito explorados 

pela mídia. A parcialidade com que os veículos jornalísticos tratam a Operação 

e como trataram o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff 

já se tornou objeto de estudo de pesquisadores, inclusive internacionais (VAN 

DICK, 2017). No Brasil, é crescente o número de trabalhos que analisam a 

cobertura dos quality papers (BECKER et al, 2016; ATHANÁSIO, 2017; 

PRUDENCIO, RIZZOTTO & SAMPAIO, 2018), das principais revistas 

brasileiras (MATOS & FORMENTIN, 2016; FONTES, FERRACIOLI & 

SAMPAIO, 2017) e do interagendamento entre impressos e televisão 

(FERNANDES, 2015).  

 Fontes, Ferracioli e Sampaio (2017) analisaram o enquadramento das 

matérias de capa de quatro revistas brasileiras que tratavam sobre o tema – 

Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital. Os autores concluíram que Veja e IstoÉ 

apresentaram enquadramentos muito semelhantes, evidenciando a relação 

“promíscua entre empresas e partidos e os efeitos da operação no mundo 

político e na economia”. Embora um pouco destoante, a revista Época também 

não fugiu desses enquadramentos (FONTES, FERRACIOLI & SAMPAIO, 

2017). Por fim, os autores concluem que as questões processuais, como o 

caso da condução coercitiva e a delação premiada – que foram duramente 

criticadas por juristas – nunca foram um problema central para as notícias. Por 
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 “Expressão ‘República de Curitiba’ cria onda de orgulho regional no Paraná”, de 29 de março 
de 2016. Na matéria, o sociólogo e professor da Universidade Federal do Paraná, Nelson 
Rosário de Souza, afirma que o uso de expressões como esta não é, em si, negativa. “O 
problema é quando isso se desdobra em situações de um investimento excessivo num certo 
orgulho, que paralisa a reflexão”, disse o professor na entrevista.  
47

 Trecho retirado da matéria “’República de Curitiba’: a referência e os significados da 
expressão”, publicada pelo Nexo em 20 de abril de 2016. Acesso em: 7 out 2017. 
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outro lado, apenas a Carta Capital ofereceu um enquadramento diferente – e é 

a publicação com menos circulação dentre as quatro listadas. 

 Procurando mensurar o agendamento intermidiático sobre a Operação 

Lava Jato, Fernandes (2015) toma como objeto de análise o Jornal Nacional. A 

autora identifica 128 matérias exibidas pelo JN desde a oficialização das 

denúncias até o fim do segundo turno das eleições presidenciais de 2014. Do 

total, 31 matérias diziam respeito a vazamentos e novas denúncias do 

escândalo e 24 reportagens tinham como referência a cobertura do escândalo 

pela mídia impressa. Somente em oito matérias o JN alegou que obteve 

acesso ao conteúdo exibido (FERNANDES, 2015). Dada a relevância do JN no 

contexto brasileiro, a autora acredita que ele tenha ajudado a fomentar o 

escândalo midiático no cenário político, baseado em reportagens extra-oficiais, 

veiculadas primordialmente em veículos da mídia impressa, como Folha de S. 

Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo, e pelas revistas Veja e Época 

(FERNANDES, 2015). O JN priorizou a agenda dessas publicações em vez de 

buscar por evidências apuradas pela equipe de jornalismo da emissora, 

promovendo o agendamento intermidiático (FERNANDES, 2015).  

 Se os quadros informativos são importantes para se compreender a 

maneira pela qual um veículo jornalístico trata determinado assunto, observar 

os editoriais nos permite compreender claramente a posição institucional do 

veículo. Focando nos editorais da Folha de S. Paulo e Gazeta do Povo, 

Athanásio (2017) identifica uma posição bastante clara dos jornais para com a 

Operação Lava Jato. Embora ambos apoiem a continuidade das investigações, 

eles adotam posições distintas em seus editorais. Segundo o estudo, a Gazeta 

do Povo procura demonstrar que há uma série de tentativas do Partido dos 

Trabalhadores (PT), e do poder Legislativo, de conter o avanço da Lava Jato. 

Dessa forma, a Gazeta utiliza do discurso de combate à corrupção para 

deslegitimar o governo de Dilma Rousseff (ATHANÁSIO, 2017). Os editoriais 

da publicação colocam o PT como um vilão, que trabalharia para perpetuar a 

corrupção. Já o juiz Sergio Moro é colocado como um herói, aquele capaz de 

combater a corrupção. De acordo com Athanásio (2017), há textos 

exclusivamente dedicados à defesa de Moro, evidenciando uma veneração 

quase heroica ao juiz.   
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 A Gazeta do Povo reivindica para si o papel de porta-voz da opinião 

pública, além de reforçar a necessidade de a população permanecer vigilante. 

No entanto, após o afastamento de Dilma e posse de Michel Temer (PMDB), o 

voto de desconfiança do PT converte-se em confiança a Temer (ATHANÁSIO, 

2017). De acordo com a autora, a variação do discurso a partir do ator político 

deixa transparecer as preferências do jornal. O mesmo não é encontrado na 

Folha de S. Paulo. No jornal paulista, as críticas são endereçadas não somente 

à cúpula do governo federal, mas também a outros partidos, incluindo o PMDB.  

 No contexto pós-impeachment, Athanásio (2017) identifica que a Gazeta 

do Povo passa a tratar mais de Temer em seus editoriais, mas tentando 

minimizar fatos e escândalos envolvendo o presidente interino, bem como seu 

partido. Já a Folha de S. Paulo se mostra mais cautelosa e faz 

questionamentos constantes sobre a conduta moral de Temer. Enquanto a 

Gazeta do Povo “dá um voto de confiança” ao novo presidente e seu partido, a 

Folha faz críticas mais gerais, não poupando o PMDB e sua cúpula 

(ATHANÁSIO, 2017).  

 A análise da produção, seja informativa ou opinativa, indica como 

principais veículos jornalísticos brasileiros cobrem determinados temas. No 

caso da Gazeta do Povo, apesar de ainda haver poucos trabalhos sobre o 

veículo paranaense nessa fase Operação Lava Jato/pós-impeachment, fica 

evidente o papel político que desempenhou, especialmente neste caso. 

Diferente de outros momentos, a Gazeta do Povo adotou abertamente uma 

posição sobre este acontecimento político48, favorável ao afastamento da então 

presidente eleita. Aproveitando a onda de polarização que tomou conta do país 

e do surgimento do “novo populismo de direita”, grupo que tem como 

identidade o conservadorismo neoliberal, punitivo, que rejeita políticas públicas 

de mobilidade social e fortemente antipetista (GALLEGO, ORTELLADO & 

                                                           
48

 O editorial do dia 5 de dezembro de 2014, intitulado “Impeachment não é golpismo”, a 
Gazeta do Povo já demonstrava certa simpatia pela possibilidade de afastamento da então 
presidente. Já no editorial “Impeachment é a aplicação da Constituição”, de 14 de abril de 
2016, ela deixa claro o seu apoio ao processo, defendendo que “Não vai ter golpe: vai ter mais 
democracia, vai ter menos corrupção, vai ter um Brasil melhor” (GAZETA do Povo, 2016, s/p). 
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/impeachment-e-a-
aplicacao-da-constituicao-3di24o2v8dq1x84h2333j4phz/. Acesso em: 23 out 2018.  

 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/impeachment-e-a-aplicacao-da-constituicao-3di24o2v8dq1x84h2333j4phz/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/impeachment-e-a-aplicacao-da-constituicao-3di24o2v8dq1x84h2333j4phz/
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MORETTO, 2017), a Gazeta se tornou um veículo com discurso visando esse 

público.  

 Com as mudanças editoriais de 2017 veio também a reformulação da 

linha editorial, agora baseada em convicções particulares do grupo. Ao todo 

são 28 textos que apresentam ao leitor as concepções e sua opinião acerca de 

determinados temas, o que guia a produção jornalística. A figura a seguir traz 

todos os temas aos quais a Gazeta do Povo se manifesta publicamente. 

 

 

FIGURA 4 – Convicções da Gazeta do Povo 
Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo (2018) 

 

 Em cada um dos artigos é revelada a posição do grupo a respeito do 

tema que trata, bem como uma explicação do por que a Gazeta defende tal 

opinião. Oficialmente, o grupo se coloca como centro-direita49, e alinha um 

discurso que é muito bem recebido pelos grupos antipetistas. Ao apresentar as 

convicções, o veículo acredita estar construindo uma relação de confiança com 

o leitor, que de antemão já sabe, teoricamente, o que guia a produção 

jornalística.  

                                                           
49

 “Consagra a liberdade, mas deixa espaço para a ação subsidiária do Estado” Disponível em: 
< https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/nossas-conviccoes/os-limites-da-acao-do-estado-
er9ppbc0ob4ioe2zgv37gwaac/>. Acesso em: 23 out 2018. 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/nossas-conviccoes/os-limites-da-acao-do-estado-er9ppbc0ob4ioe2zgv37gwaac/
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/nossas-conviccoes/os-limites-da-acao-do-estado-er9ppbc0ob4ioe2zgv37gwaac/
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(…) se mudamos em vários aspectos, queremos, por outro lado, 
reafirmar nossa fidelidade às convicções que nos trouxeram até aqui. 
E nesse jogo entre mudança e permanência, entre amor ao novo e 
fidelidade ao essencial, a Gazeta do Povo publica – o que é novidade 
– um conjunto de textos que explicitam de uma maneira um pouco 
mais sistemática nossa visão de mundo, que é nosso DNA imutável. 
Você, caro leitor, tem agora em mãos um resumo das ideias que 
norteiam nossas avaliações sobre os principais eventos do dia a dia. 
(…) A sinceridade facilita a confiança e queremos que nossos leitores 
tenham certeza de que o que pauta nosso trabalho são essas 
convicções e que nos esforçamos de verdade por ser cada vez mais 
coerentes (GAZETA do Povo, 2017, s/p)

50
.  

 

 No cenário de polarização política, onde a capital de um estado como o 

Paraná passa a integrar o centro de decisão do Judiciário brasileiro, a Gazeta 

do Povo explora o contexto a seu favor. Ao enfrentar uma crise econômica, 

busca soluções para ampliar o número de assinantes e reduzir custos, 

acabando com a edição impressa, focando no digital e fechando o parque 

gráfico. A onda antipetista (SANTOS JUNIOR, 2017) favorece o 

posicionamento do grupo, que opta por direcionar o discurso para essa parcela 

da população. Ao fazer isso, deixa de lado a forte influência paranaense e se 

coloca como concorrente direto dos principais jornais do subsistema de 

referência nacional, como Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O 

Globo.  

 Todas essas mudanças têm enormes implicações para a prática 

jornalística, como veremos adiante. No próximo capítulo apresentamos a 

metodologia da pesquisa e, na sequência, o resultado das entrevistas 

realizadas com os profissionais que atuam/atuaram na redação da Gazeta do 

Povo na última década.  

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Idem.  
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CAPÍTULO 3 

COMPREENDENDO A PERCEPÇÃO DOS JORNALISTAS: 

Os aspectos metodológicos da pesquisa 

 

 A partir da discussão sobre as transformações do jornalismo feita nos 

capítulos anteriores, apresentamos aqui os aspectos metodológicos da 

pesquisa, a fim de demonstrar como chegamos ao objeto empírico de análise, 

bem como o método e as técnicas utilizadas. Em seguida, são apresentados os 

dados gerais da pesquisa de campo.  

 

 3.1 Objetivos e pressupostos 

  

 Esta tese parte da seguinte pergunta de pesquisa: como os jornalistas 

que atuam na mídia tradicional compreendem as transformações no jornalismo 

a partir da sua experiência profissional? Com base neste questionamento 

central, elencamos os seguintes objetivos a serem cumpridos: 

 

a) Objetivo geral: 

i) Compreender as transformações do jornalismo e se é possível falar em “crise 

do jornalismo”, a partir da percepção dos jornalistas da Gazeta do Povo.  

b) Objetivos específicos: 

i) Analisar as mudanças nos valores e atuação profissional ao longo do tempo, 

considerando as mudanças pelas quais o veículo passou;  

ii) Identificar o perfil dos profissionais que trabalham na redação;  

iii) Apontar as características do jornalismo praticado para a internet, em 

comparação com aquele desenvolvido para o jornal impresso;  

iv) Detectar o papel da audiência no processo produtivo. 

 

 Tendo estes objetivos em vista, a pesquisa parte de alguns 

pressupostos. Primeiro, acreditamos que as transformações no jornalismo são 

percebidas de formas distintas pelos profissionais, dependendo da sua área de 

atuação dentro do veículo. Essa afirmação se baseia na natureza de cada 
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editoria, já que, historicamente, as partes que tratam de notícias hard sofrem 

mais pressão do que as de conteúdo soft, inclusive no que diz respeito ao 

interesse da audiência. O segundo pressuposto consiste no reconhecimento de 

que o contexto político e social interfere no modo de fazer jornalismo. 

Complementarmente, a internet redefine a prática profissional, incidindo sobre 

a escolha de conteúdos e formatos. Por fim, a juvenilização da redação é um 

fenômeno que interfere no modo como os jovens jornalistas se posicionam e 

renegociam sua identidade frente às adversidades encontradas.  

 A pesquisa parte ainda de quatro premissas, cujas evidências podem 

servir como base para estudos futuros de outra natureza: a) as métricas de 

audiência se tornam um valor-notícia, já que elas interferem no tipo de 

conteúdo/abordagem publicado; b) a tomada de posição do veículo, aliada aos 

resultados de audiência, gera uma autocensura nos profissionais, que deixam 

de propor pautas relevantes; c) os profissionais reconhecem a crise do 

jornalismo, mas têm dificuldades em defini-la; d) os profissionais têm uma 

carga de trabalho muito superior à do impresso, sendo cobrados por produções 

multimídias.  

 Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa recorre a entrevistas em 

profundidade com os profissionais da redação. Para entender o percurso 

adotado, apresentamos a seguir a base metodológica do estudo.  

 

 3.2 Apresentação do escopo metodológico 

 

 A Comunicação, e mais especificamente, o Jornalismo, enfrenta um 

grande problema no que diz respeito às pesquisas empíricas: poucos trabalhos 

descrevem, de modo claro e satisfatório, o percurso metodológico realizado51. 

De acordo com Flick (2009), os métodos tornaram-se pontos de referência para 

a verificação da adequação de ideias e de questões para a investigação 

empírica. Portanto, é de extrema importância que os trabalhos explicitem e 

detalhem o percurso metodológico desenvolvido.  

                                                           
51

 Sobre isso, ver Machado e Rohden (2016), Machado e Sant’Ana (2014), Strelow (2011) e 

Hohlfeldt e Strelow (2007), que fazem um levantamento sobre a metodologia utilizada em 
trabalhos acadêmicos de Jornalismo no Brasil.  



82 

 

 Partimos do pressuposto de que a definição da metodologia empregada 

numa pesquisa depende dos objetivos a serem alcançados. Deste modo, 

consideramos que este trabalho refere-se a um estudo de caso, calcado na 

abordagem qualitativa.  

 Segundo Yin (2001), o estudo de caso consiste numa investigação 

empírica que: 1) investiga um fenômeno contemporâneo dentro da vida real, 

especialmente quando os limites entre fenômeno e contexto não estão 

claramente definidos; 2) baseia-se em várias fontes de evidências; 3) beneficia-

se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e 

a análise de dados; 4) permite-se basear o estudo em qualquer mescla de 

provas quantitativas e qualitativas (YIN, 2001). Complementarmente, o estudo 

de caso é indicado para investigações que tenham questões que buscam 

compreender o “como” e o “por que”.  

 A partir das características e indicações feitas por Yin (2001), 

entendemos que este método de pesquisa é o mais adequado a esta 

investigação. Primeiro, devido à pergunta central da tese, que atende os 

preceitos estipulados pelo autor. Em segundo lugar, por referir-se a uma 

pesquisa empírica onde o fenômeno ainda está em desenvolvimento, tratando-

se, portanto, de examinar acontecimentos contemporâneos nos quais o 

pesquisador possui quase nenhum domínio. Em terceiro, parte de um percurso 

teórico anterior, que fundamenta o desenvolvimento empírico do trabalho, 

baseando-se tanto em estudos prévios e clássicos, quanto na proposição de 

uma teoria52.  

 Conforme lembra Severino (2007), o estudo de caso serve para 

descrever situações dinâmicas em que o elemento humano está presente. A 

partir dele, busca-se apreender a totalidade de uma situação, descrever, 

compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto mediante 

análise profunda e exaustiva do objeto delimitado (SEVERINO, 2007). É 

justamente isto que pretendemos com esta pesquisa: compreender, a partir de 

                                                           
52

 Yin (2001) reconhece que propor uma nova teoria leva muito tempo e é algo difícil. 

Concordamos com a posição do autor. Embora o desenvolvimento de uma tese de doutorado 
dure quatro anos, ainda assim pode se demonstrar insuficiente para propor uma nova teoria. 
Deste modo, considera-se que os trabalhos já existentes oferecem uma estrutura teórica 
consistente para se projetar um estudo de caso, que pode ter por finalidade reforçar ou refutar 
uma teoria consolidada, sem necessariamente propor uma nova.  
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um caso particular, como os jornalistas têm percebido as mudanças em sua 

profissão, especialmente a partir de um exemplo onde alguns preceitos básicos 

do jornalismo, como a isenção e a pluralidade, são deixados de lado em prol de 

posicionamentos perante a alguns temas claramente assumidos. 

 Sobre a coleta de informações, o estudo de caso utiliza basicamente 

seis fontes distintas: documentos, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos (DUARTE, 2011), 

não sendo necessária a adoção de todas essas elas para realizar o estudo. No 

caso das entrevistas, elas são consideradas uma das mais importantes fontes 

para um estudo de caso. Para esta pesquisa, a problemática central será 

respondida a partir de entrevistas realizadas com jornalistas que atuam na 

mídia tradicional, já que nosso objetivo é compreender o fenômeno a partir da 

percepção desses profissionais, o que dialoga diretamente com a pergunta 

previamente apresentada. 

 

 3.2.1 A entrevista como técnica de pesquisa focada no Jornalismo 

 

 Neste tópico, discutimos a entrevista como técnica de pesquisa focada 

no Jornalismo, diferenciando os tipos a partir de sua finalidade, para que é 

indicada e quais suas limitações. Broustau et al (2012) identificam que as 

abordagens qualitativas têm ancorado boa parte da pesquisa sobre Jornalismo 

no Brasil, Canadá e França. Diferente da pesquisa quantitativa, os métodos 

qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte 

explícita da produção de conhecimento. A subjetividade do pesquisador, bem 

como dos que estão sendo estudados, torna-se parte do processo de pesquisa 

(FLICK, 2009; GIBSS, 2009; BROUSTAU et al, 2012), sendo que isso fica 

bastante evidente quando empregamos a técnica da entrevista53 para o 

desenvolvimento do estudo. 

                                                           
53

 Adotamos a perspectiva de Cervi (2009) de que não é o pesquisador que escolhe o método 

da pesquisa, e sim a problemática e objetivos traçados. Deste modo, defendemos a superação 
do dialogismo entre pesquisa quantitativa e qualitativa, pois cada uma fornece dados para 
responder a um tipo de questão. No caso deste trabalho, entendemos que ele se configura 
entre as pesquisas qualitativas, necessitando de técnicas específicas para este tipo de estudo. 
A entrevista se mostra como a técnica central, embora não exclusiva, que permitirá chegar às 
respostas das perguntas que suscitam esta investigação.  
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 A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas nos vários campos das 

Ciências Sociais (MARCONI & LAKATOS, 2003), embora ainda seja minoria 

nas pesquisas sobre Jornalismo no Brasil. Para se ter um panorama, 

apresentamos abaixo levantamentos realizados por autores da área sobre as 

teses e dissertações defendidas nos dois Programas de Pós-Graduação em 

Jornalismo stricto sensu do país: o da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) e da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

 Apesar de grande parte dos estudos ser empírica e de abordagem 

qualitativa (GADINI & WOITOWICZ, 2017; NONATO & LAGO, 2017; SILVA et 

al, 2017), a maioria volta-se ao produto em vez da produção, e boa parte das 

entrevistas realizadas são para entender os achados a partir da análise das 

publicações. Silva et al (2017) analisaram a abordagem metodológica de 100 

dissertações defendidas entre 2009 e 2017 no Programa de Pós-Graduação 

em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (POSJOR/UFSC). 

Do total, 78,2% consistem em pesquisas empíricas sobre produtos 

jornalísticos, 14% voltam-se à produção – em que o pesquisador vai até a 

redação ou entrevista profissionais que atuam nela – e 7,6% investigam a 

recepção. Sobre as metodologias utilizadas, foi constatado que muitos 

trabalhos recorrem a mais de uma ferramenta metodológica, já que o número 

de métodos adotados ultrapassa a quantidade de trabalhos. O estudo de caso 

é a metodologia que sustenta 22% das pesquisas empíricas defendidas no 

POSJOR, geralmente aliado a outros métodos, principalmente a análise de 

conteúdo, pesquisa de campo/entrevistas e método etnográfico (SILVA et al, 

2017). A pesquisa de campo/entrevista foi empregada de modo exclusivo em 

10% das dissertações defendidas no período.  

 Resultados parecidos são encontrados entre as dissertações defendidas 

no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG). Criado em 2013, os primeiros trabalhos foram 

defendidos a partir de 2015. Nos últimos três anos, das 22 dissertações 

desenvolvidas no programa, apenas oito (36%) utilizaram a entrevista como 

técnica de pesquisa, mas nunca de modo exclusivo (GADINI & WOITOWICZ, 

2017). Assim como observado entre os trabalhos da UFSC, há um crescente 

uso de técnicas variadas numa mesma pesquisa, e a entrevista tem aparecido 
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como um instrumento complementar de compreender resultados encontrados a 

partir da análise de produtos jornalísticos.  

 De forma complementar, ressaltamos que entre os 414 trabalhos 

apresentados no congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em 

Jornalismo (SBPJor), 18% referiam-se a estudo de caso e apenas 4,3% eram 

baseados em entrevistas (NONATO & LAGE, 2017). Do total, 32 papers – ou 

seja, 7,7% do total - tinham como tema as transformações no jornalismo, e 22 

destes estudavam rotinas de produção.  

 A partir desses levantamentos fica evidente a necessidade de se 

pesquisar outros objetos dentro do Jornalismo, para além dos produtos, que já 

são exaustivamente investigados. Como observado, pesquisas sobre as 

redações e os profissionais que nelas atuam ainda são minoria, e são 

justamente eles que podem relatar as mudanças na prática do jornalismo. Se 

quisermos entender as transformações da profissão, o primeiro passo é 

analisar a perspectiva de quem participa diretamente desse processo. E como 

já demonstramos, há uma lacuna a ser preenchida nos estudos da área que é 

a de justamente compreender o que tem ocorrido dentro das redações, 

especialmente as tradicionais, que são as mais afetadas com a crise do 

jornalismo.  

 De forma adicional, optamos por usar as entrevistas e o estudo de caso, 

técnicas também ainda minoritárias nos estudos da área. Assim, as utilizamos 

como principal abordagem de pesquisa para responder a problemática da tese. 

Mas os tipos de entrevistas variam de acordo com sua finalidade. Marconi e 

Lakatos (2003, p. 196) definem a entrevista como “uma conversação efetuada 

face a face, de maneira metódica”, que proporciona ao entrevistador, 

verbalmente, a informação necessária para responder a uma pergunta 

específica (CARDANO, 2017). O uso da entrevista, segundo Duarte (2011), 

permite identificar diferentes maneiras de perceber e descrever os fenômenos, 

além de ordenar e reconstruir experiências criando sistemas coerentes de 

narração e interpretação (GIBSS, 2009; BROUSTAU et al, 2012).   

 Vale pontuar que a entrevista, enquanto técnica de pesquisa científica, é 

diferente da entrevista realizada no cotidiano da prática jornalística. Embora 

levem o mesmo nome, servem a propósitos diferentes, tendo, inclusive, modos 
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diferentes de execução. A entrevista enquanto técnica de pesquisa pode servir 

a objetivos distintos. Para compreender o papel da imprensa no processo de 

redemocratização do país, Abreu (2012) recorre à história oral, viabilizada por 

meio de entrevistas. O objetivo da autora era recuperar a história sobre a 

redemocratização do país a partir da atuação da imprensa. Para isso, 

entrevistou 58 jornalistas que vivenciaram o período e participaram dessa 

transição. Em outro trabalho, Abreu e Rocha (2006) empregaram a entrevista 

como ferramenta para construção biográfica das personagens. A finalidade do 

trabalho era compreender o papel das mulheres jornalistas nos espaços antes 

ocupados majoritariamente por homens, como cargos de chefia e atuação em 

editorias específicas, como política e economia. Para isso, trabalharam com a 

história de vida de dez profissionais reconhecidas nacionalmente. As 

entrevistas seguiram o mesmo roteiro, sendo divididas em três partes: a 

primeira com perguntas que se referiam à trajetória dessas profissionais; a 

segunda que procurava explorar a percepção e participação das entrevistadas 

nas transformações do jornalismo brasileiro; e por fim um conjunto de 

perguntas que buscava compreender a visão das jornalistas sobre seu papel 

social (ABREU & ROCHA, 2006). Nestes dois casos, as entrevistas ajudaram a 

reconstruir a história do jornalismo no Brasil a partir do relato dos profissionais 

que tiveram envolvidos em acontecimentos específicos, mas que já haviam 

passado. Ou seja, eles não estavam falando sobre a realidade do momento.  

 Mas existem trabalhos que utilizam a entrevista para compreender 

fenômenos que não estão posicionados em um período de tempo específico. É 

o caso da pesquisa de Travancas (2009), que adotou a entrevista como 

método central para o desenvolvimento de sua pesquisa sobre o lugar que o 

jornalismo ocupava na vida dos jornalistas. O mesmo vale para a investigação 

de Ribeiro (2001), que trabalha com entrevistas em forma de depoimentos cujo 

objetivo era compreender as condições e contradições do trabalho jornalístico 

nas redações de dois jornais impressos.  

 Há também as pesquisas que investigam um fenômeno ainda em 

andamento, e se utilizam das entrevistas como forma de compreender essas 

mudanças a partir do relato de quem a tem vivenciado. É o que fazem Mick e 

Kamradt (2017) ao procurarem identificar as mudanças na atuação jornalística 
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e principais consequências da compra de um jornal local de Joinville, Santa 

Catarina, por um conglomerado de comunicação do Rio Grande do Sul, a RBS. 

Os autores constataram que a produção jornalística foi fortemente influenciada 

pelo reposicionamento do veículo no mercado, bem como a qualidade do 

material ofertado. É nesta linha que esta pesquisa se encaixa, já que 

analisamos aqui as mudanças pelas quais passa o jornalismo, ou seja, um 

fenômeno ainda em andamento. E a entrevista se mostra a técnica de pesquisa 

mais adequada ao objetivo aqui proposto.  

 Quando a pesquisa trabalha com personagens e temas do presente, é 

difícil confrontar dados e informações com os depoimentos obtidos, pela 

própria natureza do objeto. Essa é uma das limitações da entrevista. Sabemos 

que o material resultante dela refere-se à percepção individual do entrevistado, 

não permitindo, por exemplo, generalização dos resultados. No entanto, só 

conseguimos compreender determinados fenômenos conversando com 

aqueles que o vivenciaram. Por outro lado, é possível ter um controle sobre as 

informações obtidas quando os entrevistados fazem parte de um mesmo grupo 

que experimentou os mesmos acontecimentos (ABREU, 2012), como é o caso 

dos atores selecionados para esta pesquisa.  

 Todos os entrevistados usados nesta pesquisa eram jornalistas. Neste 

sentido, alguns autores pontuam as particularidades do uso da entrevista em 

investigações que têm como objeto o próprio profissional. Quando o jornalista, 

acostumado a entrevistar, torna-se o entrevistado, alguns cuidados devem ser 

tomados. Para Broustal et al (2012), o fato dele também utilizar a entrevista 

como ferramenta de trabalho possibilitaria um maior controle de sua imagem 

frente o pesquisador, já que os dois dominam a técnica (PEREIRA & NEVES, 

2013). O discurso que o entrevistado emite sobre si e sobre o objeto social, 

junto com as avaliações que faz sobre sua trajetória, não pode ser tomado 

como “fato objetivo”, segundo Pereira (2014). Acreditamos, no entanto, que 

esses problemas tendem a diminuir quando preservamos a identidade dos 

entrevistados na pesquisa. Isso porque as informações fornecidas por eles são 

apresentadas de forma anônima, o que acaba servindo como uma proteção 

para o profissional, principalmente quando se trata de assuntos delicados. 

Assim, o jornalista – especialmente aquele que trabalha na redação e vai fazer 
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um relato sobre seu atual trabalho – sente-se mais confortável em estabelecer 

uma conversa franca com o entrevistador, algo que talvez não ocorresse caso 

seu nome fosse divulgado. Como a presente pesquisa não objetiva 

compreender fatos do passado, tampouco se trata de trajetórias individuais, 

optamos por não identificar as fontes na apresentação dos resultados54. 

 O tipo de entrevista que utilizamos é a em profundidade. Ela prevê um 

roteiro de perguntas para nortear a coleta de dados. Embora não se tenha um 

número mínimo ou máximo de perguntas que possam integrar o questionário, 

Duarte (2011) sugere que haja entre quatro e sete perguntas. Mas como 

queremos compreender as mudanças do jornalismo tradicional, nosso roteiro 

de perguntas é um pouco mais complexo (ver apêndice A), pois existem 

perguntas importantes que precisam ser feitas para todos os entrevistados. De 

acordo com Duarte (2011),  

 

as perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, 
descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, 
discutir e fazer prospectivas, além de identificar problemas, 
microinterações, padrões, detalhes, obter juízos de valor e 
interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e explicar 
fenômenos de abrangência limitada (DUARTE, 2011, p. 63). 

 

 Neste tipo de entrevista, cada questão é aprofundada a partir da 

resposta do entrevistado, em que as perguntas gerais dão origem às perguntas 

específicas, dependendo de cada resposta. Inicialmente, o roteiro de perguntas 

que utilizamos era composto por 42 questões, sendo que nem todas eram 

perguntadas para todos os entrevistados. Como trabalhamos com jornalistas 

de diferentes perfis55, algumas são direcionadas para jornalistas que ainda 

atuam na redação; outras para os que foram demitidos, e assim por diante. No 

entanto, a partir da primeira entrevista – realizada com um jornalista conhecido, 

a fim de testar o roteiro e aperfeiçoá-lo (DUARTE, 2011) -, realizamos algumas 

modificações no questionário.   

 Por estarmos lidando com profissionais que dominam a técnica da 

entrevista, como discutido anteriormente, e que fazem parte da cultura 

                                                           
54

 Optamos por resguardar a identidade da fonte por entender que o que nos interessa aqui é a 

percepção do profissional enquanto integrante do mundo do jornalismo, por isso sua 
identificação não se faz necessária. 
55

 Discutiremos esse ponto no tópico seguinte. 
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jornalística (DEUZE, 2005), algumas respostas podem representar o que 

Pereira e Neves (2013) chamam de idealismo oficial. Perguntas que se referem 

à ideologia profissional do grupo tendem a serem respondidas de acordo com o 

que, idealmente, se espera do jornalismo. Para evitar respostas puramente 

idealistas, procuramos incluir perguntas distintas sobre a prática profissional, 

que dizem respeito ao que se espera do jornalismo e o que realmente é feito na 

profissão. 

 Uma das maneiras de encarar o idealismo oficial é “aceita-lo e confrontá-

lo ou compreendê-lo durante o processo de interpretação dos dados. Nesse 

caso, é importante contar com outras fontes de informação, que permitam 

contextualizar e complementar os discursos produzidos por ocasião da 

entrevista” (PEREIRA & NEVES, 2013, p. 43-44). Neste sentido, a mobilização 

de vários casos faria perceber características do fenômeno que permaneceriam 

invisíveis caso examinado de maneira isolada (PEREIRA & NEVES, 2013). É 

esse movimento que permite com que nós possamos produzir inferências mais 

gerais acerca das transformações do jornalismo tradicional.  

 A entrevista é uma técnica de pesquisa que gera uma quantidade muito 

grande de informações e, por isso, trabalhar com esses dados pode ser 

desafiador. É preciso encontrar uma “ordem no caos” para que o material seja 

passível de análise, e que relacione a subjetividade do entrevistado com as 

propriedades macrossociológicas do objeto analisado (PEREIRA, 2014). Para 

isso, é preciso criar categorias analíticas. As categorias são formas de codificar 

um texto – neste caso, a entrevista transcrita – e elencar grupos de assuntos 

trabalhados. Elas podem ser previamente estabelecidas, a partir de referenciais 

teóricos, ou podem surgir a partir do exame do texto (GIBSS, 2009).  

Quando as categorias emergem de uma análise prévia do material, ela é 

considerada como codificação aberta, sendo que é este o tipo que 

empregamos nesta tese. A divisão feita pelo pesquisador parte dos assuntos 

trabalhados durante as entrevistas, mas precisam fugir do descritivo e 

representar um nível mais analítico de codificação, afastando-se principalmente 

de termos utilizados pelos entrevistados (GIBBS, 2009). O texto é sempre um 

exemplo de um fenômeno mais geral, e as categorias devem representar essa 

ideia. Deste modo, propomos os seguintes eixos analíticos a serem 
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trabalhados no próximo capítulo: a) trajetória profissional; b) rotinas de trabalho 

no cenário de crise; c) concepção epistemológica e a prática do jornalismo na 

Gazeta do Povo; d) Processos de negociação da prática jornalística. 

 É relevante destacarmos que embora sejam categorias que tiveram 

como base a análise das entrevistas realizadas, havia também alguma 

referência anterior para defini-las, a partir das discussões presentes na 

literatura e que compõem os capítulos anteriores. No próximo tópico discutimos 

o objeto empírico da pesquisa, ou seja, os jornalistas.  

   

 3.2.2 A construção do objeto empírico 

 

 Para responder a questão que norteia este trabalho, escolhemos como 

objeto os jornalistas profissionais do Paraná que atuam/atuaram na Gazeta do 

Povo. Como procuramos compreender as mudanças no jornalismo a partir da 

experiência individual, a amostra foi construída a partir das discussões teóricas 

realizadas anteriormente, bem como considerando a expressividade que o 

referido veículo possui no estado, aliado às recentes transformações pelas 

quais passou.  

 Por delimitarmos a amostra a partir do veículo, achamos importante 

incluir jornalistas de diferentes editorias, assim como os que foram 

recentemente demitidos – seja porque eram do impresso diário e perderam o 

cargo em função de seu fim, ou ainda por terem posições distintas daquelas 

evidenciadas pela empresa. A seleção dos jornalistas participantes é resultado, 

portanto, de um tipo de amostra não probabilística escolhida por 

conveniência56, ou seja, quando há a seleção intencional do entrevistado a 

partir de um juízo particular, como conhecimento do tema ou representatividade 

subjetiva. Existe, assim, uma seleção prévia, a partir de determinados critérios, 

que fará com que a pessoa possa ou não integrar o estudo.  

                                                           
56

 Segundo Duarte (2011), existem dois tipos de amostras não probabilísticas para entrevistas 

qualitativas: a intencional e por conveniência. A seleção por conveniência (também chamada 
de acidental) é baseada na viabilidade, e ocorre quando as fontes são selecionadas por 
proximidade ou disponibilidade. Por exemplo, se o pesquisador está fazendo uma observação 
participante, pode aproveitar as fontes ali presentes para fazer uma entrevista, não 
selecionando previamente essas pessoas. A situação é que vai definir quem será entrevistado. 
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 Os entrevistados desta tese entram no grupo da amostra da seleção 

intencional por terem sido escolhidos a partir de critérios pré-estabelecidos, 

considerando o objeto empírico da pesquisa. O principal critério adotado foi: 

estar ainda na Gazeta do Povo ou ter sido demitido a partir de 2015, quando 

houve a primeira guinada do jornal para a produção priorizada para o online.  O 

objetivo foi entrevistar jornalistas de diferentes perfis profissionais:  

 i) – recém-formados e de carreira consolidada – ; 

 ii) que ainda atuam no veículo ou foram demitidos;  

 iii) que exerceram a função de repórteres, editores e diretores de 

redação;  

 iv) que trabalharam como freelancer e agora são contratados do veículo;  

 v) que entraram na empresa recentemente; 

 vi) os que já estão há bastante tempo.  

 Acreditamos que perfis diferentes podem enriquecer a compreensão das 

mudanças pelas quais passa o jornalismo tradicional.   

 Embora não se tenha um número padrão recomendado para compor a 

amostra, almejamos entrevistar pelo menos quatro jornalistas que não atuam 

mais no periódico – e que foram demitidos -, e pelo menos um jornalista de 

cada editoria, totalizando no mínimo dez entrevistados57 que ainda atuam na 

Gazeta do Povo. A opção por entrevistar pelo menos um jornalista de cada 

editoria parte da hipótese de que as mudanças sentidas no jornalismo 

dependem do tipo de assunto do qual se trata. Editorias mais hard – como 

política, economia, justiça e educação – tendem a sentir mais os efeitos das 

transformações do jornalismo, especialmente no que se refere à linha editorial 

baseada nas convicções do veículo e à interferência da audiência na seleção e 

tratamento dos assuntos.  

                                                           
57

 Estamos considerando as seguintes editorias como ponto de partida: Política, Economia, 

Justiça, Educação, Viver Bem, Hauss, Ideias, Esportes e Sempre Família. Além deles, 
consideramos também o diretor de redação, totalizando os dez entrevistados. Agronegócio e 
Automóveis não foram considerados por serem editorias muito específicas e geralmente com 
bastante conteúdo patrocinado. A editoria Mundo foi criada recentemente, desmembrada de 
Ideias, por isso também não foi considerada. Por fim, o Sempre Família, embora seja 
considerado um portal segmentado e independente da Gazeta do Povo, divide a mesma 
redação, é feito por jornalistas e consta no índice de editorias do site da Gazeta. Alguns 
conteúdos do Sempre Família aparecem, inclusive, na home do site da Gazeta, por isso 
consideramos importante inclui-lo.  
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 Com base nestes critérios, a escolha dos profissionais que integram a 

amostra se deu a partir da pesquisa em matérias assinadas da Gazeta do 

Povo, do conhecimento de alguns profissionais que já haviam sido demitidos e 

das indicações de colegas feitas pelos próprios profissionais entrevistados, 

caracterizando o método bola de neve, quando um entrevistado, neste caso, 

indica outro para a pesquisa e assim sucessivamente. O primeiro contato com 

os jornalistas que eu não conhecia se deu via email. Apenas uma pessoa 

retornou este meu contato. Quando não houve respostas por email ou ainda 

quando não conseguia o endereço do jornalista, entrava em contato via 

Facebook. Essa foi a plataforma que deu o melhor retorno, com quase todos os 

profissionais tendo retornado o contato. Houve ainda contatos via Whatsapp, 

que também se mostrou uma plataforma eficiente, já que quase todos os 

contactados retornaram o pedido. Durante a apresentação da proposta já era 

informado que haveria a garantia de anonimato das fontes na apresentação 

dos resultados. O convite foi enviado a 21 profissionais, sete que já saíram do 

veículo e 14 que ainda permanecem na redação, entre repórteres e editores. 

Do total, quatro não retornaram nosso contato, um declinou o pedido e outro 

disse que iria conceder a entrevista, mas nunca mais retornou o nosso contato 

posterior. De modo geral, não encontramos dificuldades para conseguir os 

entrevistados, já que quase todos se mostraram interessados pelo tema da 

pesquisa e com vontade de colaborar com ela.  

 Ao todo foram entrevistados 15 profissionais – seis com jornalistas que 

deixaram a redação, e nove com profissionais que ainda atuam na Gazeta do 

Povo. As editorias representadas foram58: Política, Economia, Hauss, Viver 

Bem, Esportes, Educação, Justiça e Sempre Família. A tabela abaixo traz as 

informações sobre o perfil dos jornalistas que integram a pesquisa: 

 

TABELA 3 – Perfil dos jornalistas entrevistados 

 
Entrevistados 

Tempo de 
formado 

em 
Jornalismo* 

Instituição 
em que 

se formou 

Tempo de 
atuação 

na 
Gazeta* 

Função Onde trabalha 
atualmente 

J1  19 anos Pública 6 anos Repórter/Editor Fora da Mídia 

J2  10 anos Pública 5 anos Repórter Fora da Mídia 

                                                           
58

 Considerando a última reformulação editorial do veículo, visto que muitos dos profissionais 
atuaram em editorias que hoje já não existem mais ou mudaram de nome. 
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J3  7 anos Pública 6 anos Repórter/Editor Gazeta do Povo 

J4  1 ano Pública 8 meses Repórter Gazeta do Povo 

J5  24 anos Privada 17 anos Diretor de Redação Fora da Mídia 

J6  11 anos Privada 9 anos Repórter/Editor Gazeta do Povo 

J7  5 anos Privada 3 anos Repórter Gazeta do Povo 

J8  11 anos Pública 8 anos Repórter Na Mídia 

J9  7 anos Pública 4 anos Repórter/Editor Gazeta do Povo 

J10 13 anos Privada 11 anos Repórter/Editor Gazeta do Povo 

J11 7 anos Privada 1 ano Repórter Gazeta do Povo 

J12 7 anos Privada 1 ano Repórter/Editor Gazeta do Povo 

J13 0 anos Privada 3 anos Repórter/Editor Gazeta do Povo 

J14 9 anos Privada 1,5 ano Repórter/Editor Fora da Mídia 

J15 24 anos Pública 27 anos Repórter/Editor Fora da Mídia 

*Na época da entrevista 
Fonte: Elaboração própria (2018)  

 

 As entrevistas foram realizadas entre outubro de 2017 e setembro de 

2018, sendo três presenciais, duas por telefone e 10 por Skype – alguns em 

vídeo e outros somente em áudio, por opção do entrevistado. O período entre 

as entrevistas foi longo, pegando profissionais recém demitidos por conta das 

mudanças editoriais até os que permaneceram no veículo e já puderam dar sua 

percepção a respeito das mudanças, algum tempo depois de elas terem sido 

implementadas. Não queríamos entrevistar os jornalistas pouco tempo depois 

das mudanças editoriais por entender que ainda não teria dado tempo de sentir 

efetivamente a novas diretrizes do grupo. A escolha pelas ferramentas como 

celular e Skype permitiu que eu pudesse entrevistar um número maior de 

jornalistas, já que mesmo com a maleabilidade de horário que essas 

ferramentas permitem, era muito difícil encontrar tempo na agenda dos 

entrevistados que coincidissem com a disponibilidade da entrevistadora. Por 

não residir em Curitiba, fazer todas as entrevistas presencialmente demandaria 

maior tempo dispensado a essa etapa, algo que por conta do prazos não se 

tinha. Sabemos que as entrevistas presenciais trazem uma riqueza maior de 

detalhes, especialmente os corporais, que as mediadas pela internet talvez 

deixem passar. No entanto, acreditamos que essas perdas não trouxeram 

prejuízos à pesquisa, e mesmo com as entrevistas via celular ou Skype, elas 

renderam bastante, oferecendo riquezas de detalhes nos relatos.  

 Todas as entrevistas foram gravadas com o gravador de voz de outro 

celular para serem ouvidas e transcritas posteriormente. O tempo total variou 

de acordo com o profissional: a entrevista mais curta durou 48 minutos e a 

mais longa 2 horas e 10 minutos. A média de duração foi de 1hora e 42 
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minutos. O processo de transcrição, embora demorado, é importante para se 

ter um panorama sobre todos os pontos abordados e, assim, conseguir 

aproximar as respostas por categorias analíticas (GIBBS, 2009), como 

explicado anteriormente.  

 Os dados resultantes da pesquisa empírica foram agrupados em quatro 

eixos temáticos: a) trajetória profissional; b) rotinas de trabalho no momento de 

transformação; c) concepções epistemológicas; d) processos de negociação da 

prática jornalística.  

 A partir desse percurso metodológico chegamos aos resultados que 

apresentaremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 

O JORNALISTA E A REDAÇÃO: 

A percepção das transformações do Jornalismo sob a ótica dos 
profissionais da Gazeta do Povo 

 

 Neste capítulo, apresentamos os resultados descritivos das entrevistas 

realizadas com os jornalistas da Gazeta do Povo. Eles estão divididos em 

quatro eixos analíticos, que buscam dar conta de diferentes dimensões do 

modo como a reforma da Gazeta do Povo e as transformações mais 

abrangentes que o jornalismo tem enfrentado, atualmente, são percebidas 

pelos profissionais, de modo geral.  

 O primeiro eixo diz respeito ao modo como os entrevistados avaliam o 

impacto dessas transformações na sua trajetória profissional, tendo em vista a 

sua formação profissional na universidade, o ingresso no mercado de trabalho 

e as oportunidades e limites que se apresentam para a sua consolidação 

profissional. O segundo eixo centra a sua atenção no modo específico como 

transformações relacionadas à mudança da lógica de produção das notícias de 

um modelo fundamentado no jornalismo impresso para outro, cuja lógica é 

estruturada a partir dos imperativos da mídia digital, tem impactado na rotina de 

trabalho. Questões relativas à mudança na lógica temporal da produção das 

notícias, ao tipo de conteúdo que é produzido pelos jornalistas e ao grau de 

controle que eles têm sobre o produto do seu trabalho também são abordadas 

aqui. O terceiro eixo tem como foco principal o modo como os entrevistados 

percebem as diferenças que se apresentam entre os modelos normativos que 

definem o propósito da atividade jornalística e sua prática concreta e o quarto 

eixo dá conta da maneira como eles negociam essas diferenças e justificam 

suas práticas a partir da lógica do "possível". 

  

4.1 Trajetória profissional 

 

 A trajetória profissional é um importante eixo analítico que visa 

demonstrar os diferentes perfis de profissionais que entrevistamos neste 

trabalho e suas percepções individuais a respeito das mudanças no campo. 
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Nesta parte, procuramos compreender como os profissionais julgam sua 

experiência no mercado de trabalho a partir da sua formação superior em 

Jornalismo. Por entender que há diferenças no perfil dos cursos de instituições 

públicas e privadas, decidimos apresentar este tópico a partir da divisão entre 

a) profissionais formados em universidades públicas; b) profissionais formados 

em universidades privadas.  

 A divisão proposta busca evidenciar as proximidades e divergências no 

discurso dos profissionais egressos de diferentes instituições, a fim de observar 

se isso pode ser considerado um fator que influencia nas diferentes percepções 

a respeito do mercado de trabalho.  

 

 4.1.1 Avaliação da formação superior em Jornalismo 

 

 Dos 15 profissionais entrevistados, sete são formados em instituições 

públicas e oito em privadas, mas esta divisão se torna menos equilibrada 

quando observamos os profissionais entrevistados que atuavam na Gazeta do 

Povo no momento desta pesquisa. Ao todo, foram entrevistados nove 

jornalistas da redação, dos quais seis eram egressos de instituições privadas. 

Apesar de algumas divergências, a principal crítica à formação superior é 

comum aos dois grupos: trata-se da constatação de que a academia está muito 

distante da realidade do mercado, ensinando teorias e técnicas pouco 

condizentes com a prática cotidiana - e isso para os jornalistas é um grande 

problema. Nesse sentido, também não identificamos grandes divergências no 

discurso dos profissionais com mais tempo de formado e nos que se 

graduaram recentemente. Isso demonstra que, mesmo com as mudanças 

curriculares que os cursos sofreram ao longo das décadas, eles ainda têm 

problemas a serem superados.  

 

A faculdade de Jornalismo parece uma coisa, pelo menos parecia 
naquele tempo, muito fraca para alguém que tinha cursado Filosofia. 
É aquela “insustentável leveza do ser” das faculdades de Jornalismo, 
ainda mais que a Federal era muito ruim… Muito ruim na década de 
1980 (J15, em entrevista à autora, 2018 – egresso de instituição 
pública).  
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 Este outro profissional, que também se formou na década de 1990, mas 

em instituição privada, tem uma leitura parecida da formação superior em 

Jornalismo. 

Eu acho que o curso de jornalismo é um curso muito fraco para se 
sustentar sozinho porque é um curso que se trata de forma e muito 
pouco [do] conteúdo, e a universidade brasileira é fraca, no geral. Eu 
fiz uma universidade super bem conceituada onde tem um dos cursos 
de Jornalismo mais bem-conceituados do Brasil e achei que ele me 
exigiu muito pouco. Então eu sempre li muito, sempre procurei 
estudar paralelamente. (…) Então o que eu acho é que não dá para 
ser só jornalista pela fraqueza da nossa formação (J5, em entrevista 
à autora, 2017 – egresso de instituição privada). 
 

 A formação deficitária é uma das queixas dos profissionais. De modo 

geral, as entrevistas indicam que eles acreditam que o curso de Jornalismo 

exige pouco dos alunos, priorizando, em muitos momentos, o ensino da técnica 

em vez de dar uma base conceitual mais robusta. Mesmo assim, o modo como 

se ensina é considerado ultrapassado. Um dos exemplos citados é a pauta. Na 

graduação, exige-se que o aluno entregue pautas descritivas, com 

problematização, justificativa e indicação de fontes. Para os jornalistas, isso é 

uma coisa que não se faz na “vida real”.  

 Um dos profissionais entrevistados mencionou que, no início da carreira, 

enviava sugestões de pauta para tentar conseguir freelas e nunca era 

respondido, até que um dia perguntou para um conhecido o que estava 

fazendo de errado. A resposta foi: enviar uma pauta muito extensa, com 

justificativas longas e indicação de fontes. De acordo com o depoimento, 

ninguém está interessado em quem você vai entrevistar; o jornalista precisa 

saber vender a ideia da pauta em quatro, cinco linhas, e o editor vai ler a 

matéria pronta e avaliar se está boa ou precisa ser refeita. Há uma autonomia 

maior neste sentido.  

 Pelo modo como se dá o ensino, como o da pauta, é que os jornalistas 

avaliam que a academia está ultrapassada. Além das técnicas que muitas 

vezes não condizem com a prática, as teorias também são consideradas 

deslocadas da realidade. Esse descompasso acaba frustrando o profissional 

quando ele chega no mercado, pois grande parte avalia que não se sentiu 

preparado para enfrentar os desafios da prática diária, como podermos ver 

exemplificado no excerto a seguir: 
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Se eu tivesse saído da faculdade direto pra uma redação, eu acho 
que eu não estaria nem um pouco preparada, particularmente 
falando. (…). Eu acho que senti muita falta na faculdade de um 
realismo um pouco maior de como funciona o jornalismo, sabe? Eu 
acho que isso acontece até hoje. (…) Eu acho que a faculdade não te 
prepara muito bem para o dia-a-dia da profissão (J7, em entrevista à 
autora, 2018 – egresso de instituição privada).  

 

 Alguns reconhecem que nem sequer sabiam fazer reportagem quando 

saíram da universidade – apesar de acharem que sabiam quando se formaram.  

No meu caso, eu aprendi a fazer reportagem depois que eu fui 
trabalhar, foi basicamente no trainee que eu aprendi. Eu achava que 
eu sabia, mas eu não sabia. Infelizmente na minha experiência - pode 
ser que nas outras universidades seja diferente -, mas na minha 
experiência a academia tá muito descolada do mercado. Ela tá 
defasada, na verdade. A maneira como se ensina fazer jornalismo 
hoje não é uma maneira real. Não é a realidade prática da profissão 
(J4 em entrevista à autora, 2017- egresso de instituição pública). 
 

  Embora considerem que algumas discussões estejam 

ultrapassadas, os jornalistas reconhecem que a base teórica é fundamental 

para exercer a profissão, já que é ela que vai oferecer elementos para se 

pensar pautas mais consistentes, enxergar os problemas sociais e refletir sobre 

a própria atuação. Esta entrevista, por exemplo, avalia que falta formação 

teórica nos cursos superiores em Jornalismo.  

A faculdade tá focando muito na questão multimídia e tá deixando de 
lado coisas que são muito importantes. Por exemplo, hoje as pessoas 
saem da faculdade e elas sabem editar um vídeo em cinco segundos, 
elas sabem todas as plataformas online, conhecem todas as redes 
sociais, mas da teoria sabem pouco. Sabem pouca discussão teórica 
sobre o jornalismo, tem pouca visão de mundo. E eu acho que isso 
falta na faculdade (J7, em entrevista à autora, 2018 – egresso de 
instituição privada).  

  

 Apesar de haver o reconhecimento de que é muito difícil para os cursos 

retratarem o mercado dentro dos muros da universidade, os jornalistas 

acreditam que é possível uma maior aproximação, fazendo visitas às redações, 

levando profissionais da prática para conversar com os alunos e até mesmo 

oferecendo matérias optativas que sejam do interesse particular do aluno: 

 
Na universidade a gente tinha o jornal laboratório que tinha o jornal 
diário e tal, então você vive um pouco como é uma redação. Claro 
que em escala menor porque na faculdade as coisas não são iguais 
como a realidade, mas é um fato que os cursos podem tentar 
melhorar para se aproximar mais da realidade do mercado. Tentar de 
alguma forma levar os alunos para perto das redações, mostrar o dia-
a-dia, acompanhar - porque eu acho que isso faz muita diferença -, e 
talvez até focar em algumas coisas como nas áreas que o aluno tem 
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mais interesse, oferecendo isso como matérias optativas, por 
exemplo (J6, em entrevista à autora, 2017 – egresso de instituição 
particular).  

   

 Além de levarem os alunos para conhecer os veículos, na tentativa de 

colocá-los em contato com a prática do mercado, os profissionais destacam a 

importância de ter professores com experiência prática. Esta é outra crítica que 

atravessa os discursos e que interfere diretamente no tipo de ensino que o 

aluno tem acesso. A experiência dos profissionais com professores que nunca 

trabalharam ou que estão há muitos anos fora do mercado revela um ponto 

crucial da formação superior em Jornalismo, e das críticas que o curso tende a 

sofrer. 

Eu acho importante ter a teoria, mas os professores que estão 
ensinando as matérias práticas não estão no mercado há 10, 15, 20 
anos, [tem] até [aqueles que] não estiveram no mercado. Então não 
tem como você fazer um jornalismo real dentro da universidade com 
professor assim. Não que eles sejam ruins, mas eles não estão 
ligados no que está acontecendo, entendeu? (…) Eu acho que falta 
um professor ficar seis meses dentro de uma redação, entendeu? Ou 
dentro de uma assessoria... Outra coisa, na universidade pública 
acontece muito mesmo de o professor não estar dando a matéria que 
é especialidade dele. Então eu tive professor de assessoria que 
chegou dentro da sala e disse: eu não gosto de assessoria, eu não 
sei fazer assessoria, mas me colocaram nessa disciplina. Segue o 
baile. E deu um semestre inteiro que eu não aproveitei nada, eu não 
sei fazer um release. Ele não deu um release pra gente, olha, é assim 
que se faz. Talvez na universidade privada não seja assim, talvez 
seja. A minha ideia é de que é, porque eu já conversei com várias 
pessoas que estão na universidade privada e passam pelos mesmos 
problemas. É um problema da academia. Eu acho que a academia é 
feita pra ela. Ela forma pra ela mesma, ela quer formar professores e 
pesquisadores. Ela acaba se descolando muito do mercado prático 
do jornalismo (J4, em entrevista à autora, 2017 – egresso de 
instituição pública). 
 

 Em um dos casos, a frustração com o ensino superior é tão evidente que 

o profissional classifica o curso como “uma mentira”: 

(…) A faculdade de Jornalismo é uma mentira completa. Você 
aprende um nada na faculdade, sabe? Quem tá dando aula 
basicamente não trabalha, não sabe como funciona, uns conceitos 
totalmente fechados… E você não aprende nada. Bem na real, se eu 
tive três professores na faculdade que me ensinaram alguma coisa foi 
muito. E eu já queria desistir no segundo ano (J12, em entrevista à 
autora, 2018 – egresso de instituição privada).  

 

 Como se pode perceber, a queixa sobre o corpo docente dos cursos de 

Jornalismo não está lotada apenas em um tipo de instituição de ensino 

superior. Verifica-se que a crítica maior está no desconhecimento da realidade 
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atual do mercado jornalístico – ou no desinteresse do professor em 

(re)conhecê-lo. Por haver essa discrepância entre formação e prática, as 

redações acabam funcionando como uma escola quando o jornalista inicia a 

carreira, principalmente os programas de trainee, como veremos no tópico 

seguinte.  

O curso durante os quatro anos foi fundamental para eu entender os 
processos do jornalismo em questão de redação, apuração, questão 
teórica, quais os impactos de uma notícia, questão não só de rotina, 
mas questão da construção da realidade de como o jornalismo 
interfere. O jornalista que não entende o que está fazendo e o 
impacto que vai fazer, ele vai fazer um trabalho falho. Eu trabalhei 
com uma pessoa que não tinha faculdade. O texto dela era deficitário, 
a apuração era deficitária e a preocupação com a estrutura de notícia, 
princípios deontológicos e éticos era zero. Então a pessoa que 
passou por uma faculdade vai aprender não só uma questão social, 
mas também na prática vai influenciar o modo de ela fazer jornalismo 
(J2, em entrevista à autora, 2017 – egresso de instituição pública).  

  

 Devido à fragilidade observada na formação, muitos profissionais 

consideram a formação superior importante, mas nem sempre no Jornalismo. 

Em outras palavras, ter uma formação superior para exercer a profissão é 

considerada essencial para a maioria, mas não necessariamente na área 

específica do Jornalismo.  

Eu acho que você não precisa da faculdade de Jornalismo. Se você 
fizer Economia e for trabalhar com jornalismo de economia você é 
muito melhor que eu que sou formado em Jornalismo. Eu acho que 
Jornalismo tinha que ser como uma especialização, um ano ali (J12, 
em entrevista à autora, 2018 – egresso de instituição privada).  

 

 Este outro profissional acredita que a formação específica na sua área 

de atuação, seria melhor para desenvolver um trabalho mais correto. 

Eu acho que é muito importante uma formação, talvez não apenas 
em Jornalismo, porque eu acho que se eu tivesse focado numa 
especialidade, isso me contribuiria muito mais. Porque durante uma 
época lá na Gazeta o jornalista era especializado em generalidade, 
hoje não é mais assim. A gente tá bem focado, então por mais que 
tenha a editoria de Curitiba, você tem que saber tudo de Curitiba, tem 
que ser especialista, de certa forma, em Curitiba. Ali no Viver Bem 
você tem que ser especialista em comportamento, em saúde... Esses 
dias, na notícia do Temer, todo mundo estava dando que 90% das 
artérias do Temer estavam entupidas. Desculpa gente, o cara estava 
morto então se 90% das artérias do cara estão entupidas. Três 
artérias estavam 90% entupidas. É diferente. É a forma de você expor 
esse negócio (J3, em entrevista à autora em 2017 – egresso de 
instituição pública).  
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 A Gazeta do Povo, assim como grande parte dos veículos jornalísticos 

brasileiros, não exige o diploma de jornalista para atuar na profissão. Embora 

possua a maioria do seu quadro de repórteres e editores formados em 

Jornalismo, há alguns profissionais que possuem ensino superior, mas não na 

área. Entre os nossos entrevistados, apenas um ainda não era jornalista por 

formação:  

Eu me formei em 2013 na faculdade de Direito (…), mas sempre tive 
vontade de fazer Jornalismo também. Fiz Direito, mas depois de 
formada, com a OAB e tudo, eu ainda sentia aquele bichinho do 
jornalismo no meu ouvido. Então quando eu estava com seis meses 
de formada, resolvi fazer o vestibular. (…) Comecei a faculdade e 
quando eu estava no terceiro período, em outubro de 2015, fui 
indicada pra uma vaga na Gazeta. Participei do processo seletivo e 
fui contratada para ser trainee (J13, em entrevista à autora, 2018 – 
egresso de instituição privada)

 59
.  

 

 Dois anos após a contratação como trainee, o referido profissional foi 

promovido à repórter e hoje ocupa o cargo de editor responsável pela editoria 

da qual faz parte. A ascensão na carreira foi bastante rápida, já que mesmo 

sem a conclusão do curso de Jornalismo, e relativa pouca experiência de 

redação, ele já ocupa um cargo de chefia. 

 De modo geral, o que fica claro é o descontentamento de praticamente 

todos os profissionais formados com o curso superior pelo qual passaram. Uns 

consideram a graduação muito fraca, pouco exigente; outros, que ela é 

defasada e não consegue ensinar aquilo que é exigido no mercado; há ainda 

os que consideravam que há muita teoria em vez de prática, mas que hoje, 

após um tempo na redação, reconhece a importância de se ter uma formação 

teórica. Sobre a exigência do diploma, todos consideram importante ter 

formação superior, mas nem sempre no Jornalismo. Para a maioria, a 

graduação em Jornalismo é importante porque ensina a técnica – apenas um 

profissional mencionou a questão teórica como orientadora da prática, bem 

como os preceitos éticos. Como mencionado anteriormente, os programas de 

trainee acabam incorporando muito daquilo que deveria ser ensinado na 

graduação. Esta é uma característica marcante na maior parte da trajetória dos 

entrevistados, como veremos a seguir.  

                                                           
59

 Os excertos apresentados foram transcritos de acordo com o modo com que o entrevistado 
se expressou, então foram necessários pequenos ajustes para se tornar inteligível.  
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 4.1.2 Carreira 

 

 A carreira da maior parte dos jornalistas entrevistados iniciou ainda 

durante a graduação, por meio de estágios ou freelas. Os profissionais avaliam 

como positiva essa prática, já que consideram que somente na prática é que se 

aprende mesmo a ser jornalista. 

Na verdade, se aprende mesmo na prática. [Não é] nem por 
qualidade, por capacidade de professores, estrutura, mas por questão 
de logística mesmo. É difícil você ter numa faculdade o que acontece 
dentro de uma redação. Então lá você vai trabalhar com prazos, com 
tempo, com chefes, com colegas, com pressão de linha editorial. 
Quando você erra, seu erro tem uma repercussão muito maior, o 
contato com fontes... Uma coisa é você ir fazer uma reportagem 
enquanto estudante de jornalismo, e outra coisa é você se apresentar 
como um profissional que representa o veículo x. O trato da fonte é 
diferente, quando você tá num veiculo tem um respeito maior, ela te 
vê com maior importância, com um interesse maior... (J1, em 
entrevista à autora, 2017 – egresso de instituição pública). 

  

 Dos 15 jornalistas entrevistados, 12 afirmaram ter tido outras 

experiências de mercado antes de entrarem na Gazeta do Povo, que vão 

desde assessoria de imprensa até atuação em jornais menores e rádios. Para 

a maioria, no entanto, esse período entre sair da faculdade e entrar na Gazeta 

do Povo foi curto.  

 Os principais meios de entrada são os trainees, freelas, e/ou os 

chamados freelas fixos, que são os profissionais freelancer que trabalham na 

redação, cumprem jornada de trabalho, mas não possuem carteira assinada. 

Tirando os que entraram no jornal na década de 1990, quase todos os demais 

profissionais entrevistados ingressaram na Gazeta do Povo por meio de 

trainee, seguido de freela.  

 O programa Talento Jornalismo foi criado em 2009, mas desde 2007 o 

veículo possuía curso para jornalista recém-formado, conforme relatou um de 

nossos entrevistados, que ingressou no jornal por meio do trainee naquele ano. 

Quando formalizado, o Talento Jornalismo iniciou com a oferta de quatro 

cursos: fotojornalismo aplicado, reportagem cinematográfica, jornalismo 
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impresso e televisivo60. Não havia exigência da formação em Jornalismo; 

qualquer pessoa com curso superior podia se inscrever. Em 2011, o programa 

de trainee da Gazeta firmou parceria com o Instituto Internacional de Ciências 

Sociais (IICS), que por sua vez tem aliança com a Universidade de Narrava, na 

Espanha.  

 Com o curso envolvendo teoria e prática61, o grupo conseguia treinar os 

jornalistas de acordo com os interesses da organização, além de representar a 

porta de entrada para o principal jornal do Paraná para muitos recém-formados. 

Nunca fui assim de grandes contatos, até porque eu me formei num 
lugar muito pequeno. Era época daquele Talento Jornalismo que a 
Gazeta fazia, época que a gente sentia muita vontade de trabalhar no 
grupo. Até porque... Era o maior jornal que tinha no Paraná e a gente 
queria crescer (J14, em entrevista à autora, 2018 – egresso de 
instituição privada).  

 

 A época que o entrevistado acima relata era 2012 e a última edição do 

programa Talento Jornalismo foi em 2014. Já naquela época era possível 

perceber alguns traços do posicionamento que a Gazeta do Povo adotou 

recentemente. O mesmo profissional reconhece, hoje, que o curso servia para 

moldar o repórter de acordo com os posicionamentos do grupo.  

Na época, gostei muito da formação, mas hoje vejo que algumas 
coisas ali... Na verdade, assim, é pra moldar mesmo o repórter, o 
jornalista. Tinha alguns valores ali, eles já eram apresentados 
naquela época, por exemplo, de convicções editoriais, que eles 
deixavam claro que você não era obrigado a concordar, mas você 
tinha que saber. E até ai eu achava válido, achava isso interessante. 
Naquela época a gente já começava a ver, por exemplo, a defesa da 
vida acima de tudo, né, processo contrário ao aborto, novas 
constituições familiares, que o grupo não encarava como núcleo 
familiar entre pessoas do mesmo sexo, questão de células tronco... E 
ai várias outras coisas que a gente sabia que não era terreno, que 
não era para ser visado (J14, em entrevista à autora, 2018 – egresso 
de instituição privada).  

 

                                                           
60

 Fonte: “RPC seleciona para Banco de Talentos”, de 10/11/2009. Disponível em: < 
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/rpc-seleciona-para-banco-de-
talentos-bzgre1sd8lcv9gh7kku942iq6/>. Acesso em: 14 out 2018. 
61

 Segundo Guilherme Cunha Pereira, à época vice-presidente do GRPCOM, “a característica 
principal do programa é a aposta na formação humana, traço que fica ressaltado na etapa 
teórica do curso. Nesta fase, a proposta é que o aluno possa se aprofundar em temas que 
embasam o cotidiano do jornalista, como aspectos da cultura local, a ética e o direito da 
comunicação". Fonte: “Programa Talento Jornalismo do GRPCom tem novidades". Disponível 
em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/carreira/programa-
talento-jornalismo-do-grpcom-tem-novidades-bdl5u2sbpcoxektr24totvn0u/. Acesso em: 14 out 
2018.  
 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/rpc-seleciona-para-banco-de-talentos-bzgre1sd8lcv9gh7kku942iq6/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/rpc-seleciona-para-banco-de-talentos-bzgre1sd8lcv9gh7kku942iq6/
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/carreira/programa-talento-jornalismo-do-grpcom-tem-novidades-bdl5u2sbpcoxektr24totvn0u/
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/carreira/programa-talento-jornalismo-do-grpcom-tem-novidades-bdl5u2sbpcoxektr24totvn0u/
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 Apesar de treinar o profissional de acordo com seus interesses, o trainee 

tinha o ponto positivo de fazer com que o jornalista trabalhasse em várias 

editorias.  

(…) No programa de trainee eu passei por todas as editorias e depois 
que acabou, por acaso, eu cobri um período de licença de um 
companheiro de trabalho e fiquei esse período no Esporte.  Depois 
que acabou a licença eu fui fazer o Projeto Verão, então eu fiquei um 
mês no litoral. Quando eu voltei do litoral, eu fui contratado já para a 
editoria de Esporte. Então eu fiz a Geral por pouco tempo no verão e 
desde então [estou] só [n]o Esporte (J6, em entrevista à autora, 2017 
– egresso de instituição privada).  

 

 Passar por várias editorias também parece uma prática recorrente. Os 

profissionais tiveram experiências parecidas neste sentido, independente da 

forma de entrada. “A Gazeta me chamou para freelar, eu comecei freelando em 

diversas áreas” (J9, em entrevista à autora, 2018). O trecho a seguir demonstra 

essa trajetória, dentro do próprio veículo, de um profissional que se formou no 

início de 2011, passou pelo trainee e ficou como freela fixo um tempo até ser 

efetivado: 

Eu entrei para um projeto específico deles (…) que era uma série de 
reportagens com base em estatísticas aqui do estado, para viajar pelo 
estado inteiro. Eu fui contratado como freelancer só para esse 
projeto, por quatro meses, e depois que terminou o projeto eu fui 
contratado como efetivo. Comecei com Vida e Cidadania, que era o 
Geral deles; depois fui para Política, depois para Mundo, e por último, 
nos últimos dois anos eu estava no Caderno G (J1, em entrevista à 
autora, 2017 – egresso de instituição pública). 

 

 Após o trainee, parte dos que não eram contratados logo após o fim do 

curso era chamada para fazer freelas para a Gazeta do Povo. Muitos 

profissionais começaram assim. Hoje, embora não haja mais o Talento 

Jornalismo, a empresa ainda contrata trainees, que muitas vezes acabam 

fazendo o trabalho de repórter.  

Terminando o trainee eu comecei a fazer freela na Gazeta mesmo e 
depois eu fui contratada. Aí na Gazeta eu passei por várias editorias, 
conforme eles foram remodelando a redação. Eu entrei na editoria 
que era o Online, a gente tinha ainda o impresso naquela época, 
então tinha uma editoria que cuidava de todas as editorias do online, 
do site. Aí quando essa editoria foi extinta, quando cada editoria 
passou a cuidar tanto do impresso quanto do site, eu fui para Vida 
Pública, que era a editoria de política do jornal (J7, em entrevista à 
autora, 2018 – egresso de instituição privada).  
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 O trainee era a principal porta de entrada para os jornalistas, mas não a 

única. Os profissionais que tinham mais experiência conseguiam, por vezes, 

serem chamados diretamente para fazerem freela. Antes de ser efetivada, 

grande parte dos profissionais entrevistados ficaram como freela fixo no jornal, 

seja para desenvolver um projeto específico ou para atuar nas editorias. 

Praticamente todos os profissionais entrevistados ingressaram por uma dessas 

formas.   

Em 2012 eu fiz o trainee, começou em janeiro e foi até julho, e logo 
em seguida já comecei a fazer freela na Gazeta mesmo. Embora eu 
tenha feito a maior parte do trainee na televisão, nos freelas eu fiquei 
na Gazeta. A primeira editoria que eu entrei foi Economia para cobrir 
férias. Fiquei lá por oito meses como freela (…) dai eu passei por 
Imóveis, [onde] fiz algumas matérias específicas de imposto de renda 
no final do ano. Em janeiro, fiz uma matéria para Vida Pública, 
quando existia a editoria, a parte de política, e depois eu fiquei um 
mês no Bom Gourmet (…). E nesse meio tempo eu conheci o editor 
da revista de saúde na época, ai eu fiz algumas matérias bem 
pontuais pra eles. Como eu fazia as matérias para o editor

62
, ele 

gostou do meu trabalho e tinha uma vaga lá para revista e daí eles 
me chamaram [em 2013] (J3, em depoimento à autora, 2017 – 
egresso de instituição pública).  

 

 Já este outro jornalista começou a trabalhar na Gazeta do Povo após 

quatro anos de formado, depois de ter passado por alguns veículos impressos, 

como freela fixo: 

Em agosto de 2011 eu tive uma proposta pra ir pra Gazeta, mas era 
pra freela. E eu fui! Larguei o emprego que eu tinha [de] quase quatro 
anos e pouquinho (...) com carteira assinada e tudo e fui fazer freela 
fixo pra Gazeta, na sucursal de Ponta Grossa. Fiquei na sucursal (...) 
como freela fixo até fevereiro de 2012. Daí, mês seguinte fui 
contratado pra vir para Curitiba (J2, em depoimento à autora, 2017 – 
egresso de instituição pública).  

 

 Apesar de muitos iniciarem a carreira pelo trainee, percebe-se que ao 

ingressarem no mercado de trabalho, muitos profissionais se depararam com a 

fragilidade de sua formação, o que leva a uma frustração entre a expectativa e 

a realidade do mercado, conforme veremos no último tópico desta seção.  

 

 4.1.3 Expectativa x realidade do mercado de trabalho 

 

                                                           
62

 Os nomes de pessoas citadas durante a entrevista foram retirados das transcrições e 
substituídos pelo cargo que o profissional ocupava na época, a fim de preservar a fonte. 
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 Grande parte dos estudantes de jornalismo formados até pouco tempo 

atrás esperava trabalhar em grandes empresas jornalísticas, desenvolvendo 

um papel relevante na sociedade ao exercer a profissão (QUADROS & 

LARANGEIRA, 2013, p.15). No entanto, o que se identifica é um cenário um 

pouco mais cinza do que este. Primeiro devido à fragilidade da formação que 

os próprios profissionais reconhecem e, segundo, porque o mercado vem 

encolhendo consideravelmente nos últimos anos.  

A minha visão de jornalismo desde antes de entrar na faculdade era 
uma visão bastante apaixonada pela causa. Meu deus, vou entrar no 
jornalismo, vou mudar o mundo, vou ajudar as pessoas, vou mostrar 
tudo que há de errado, vou mostrar tudo que há de solução na vida e 
fiscalizar tudo que tá errado na política e enfim. Tanto que quando eu 
era estudante do ensino médio eu ajudei a fundar um jornal na escola 
que era para discutir os problemas da escola e como solucionar os 
problemas. Então era meio que isso que eu esperava. Eu esperava 
mais Diários Secretos e menos listas, mas infelizmente caminhamos 
para o lado oposto (J7, em entrevista à autora, 2018 – egresso de 
instituição privada). 

 

 Esse sentimento é mais acentuado em profissionais que não fizeram 

estágio nem freelas durante a graduação. Os que tiveram contato com a prática 

ainda no curso – alguns entrevistados ou já tinham atuado em jornais antes de 

entrarem na faculdade, ou começaram a estagiar/trabalhar desde o início da 

graduação – parece que não sentiram tanta diferença entre expectativa e 

realidade. No entanto, dois jornalistas entrevistados acreditam que a academia 

tem grande parcela de culpa nesta frustração, junto ao mercado. 

Acho que a visão da academia, de quem forma os profissionais, é 
bastante romântica de achar que o jornalista vai chegar no mercado e 
escrever o que ele quiser, de enfrentar qualquer tipo de interferência. 
E, claro, têm profissionais que conseguem enfrentar, têm, só que em 
muitos casos você não tem como porque você precisa do seu 
emprego, às vezes não precisa, e consegue equilibrar os dois lados. 
Eu acho que a visão da academia é uma visão romantizada, de que o 
jornalismo é transformador, todo pautado em interesses sociais e da 
comunidade, das pessoas menos favorecidas… E na prática, no 
mercado… Como a gente diz, é mercado. Tem interesse comercial, 
isso vai, em algum momento, de alguma forma, direcionar o produto 
jornalístico. É claro que tem o interesse social, mas não é tão livre, 
tão focado no social quanto a academia imagina como seria no 
mundo ideal (J1, em entrevista à autora, 2017 – egresso de 
instituição pública).  
 

 Este outro avalia que academia e mercado vivem criticando um ao outro, 

sem necessariamente reconhecer as duas realidades. 

Acho que os dois lados olham pro outro e falam: você não sabe qual 
é a realidade, você não tá representando bem aquilo. E os dois, de 
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certa forma, estão certos, porque tanto o jornal olha pra academia e 
fala "você não sabe o que é fechar matéria, correr atrás de material e 
tal", enquanto que a própria academia olha para o jornal e diz "você 
não sabe o que de fato está acontecendo no mundo, porque você tá 
focando num negócio" (J3, em entrevista à autora, 2017 – egresso de 
instituição pública).  
 

 
 Com a narrativa da crise do jornalismo em evidência, acreditamos que 

os profissionais que hoje saem da faculdade estão com expectativas mais 

baixas em relação à prática profissional e o seu papel enquanto jornalista, 

como veremos com mais detalhes no tópico 4.3 deste capítulo. Antes, no 

entanto, apresentaremos as transformações ocorridas na redação, segundo a 

experiência dos próprios profissionais envolvidos. É sobre isso que trataremos 

no tópico a seguir.   

 

4.2 Rotina de trabalho no cenário em transformação 
 

 A Gazeta do Povo encerrou a publicação do jornal impresso diário em 

2017, mas as mudanças visando o digital já eram discutidas em 2010 e se 

intensificaram a partir de 2015, quando aconteceu a primeira grande guinada 

do veículo à produção online. A partir das entrevistas, pudemos compreender 

que as mudanças vêm ocorrendo gradativamente. Antes de 2015, a redação 

era dividida entre impresso e online, característica observada também em 

outros jornais impressos brasileiros quando começaram a priorizar também a 

internet (RENAULT, 2013; MORETZSOHN, 2014; COSTA, 2015). Havia uma 

equipe só para a produção para a internet, que fazia uma cobertura independe 

do impresso, apesar de muitas vezes produzir a mesma pauta, conforme relata 

o jornalista abaixo, que entrou no veículo em 2014: 

Eu lembro que a editoria de online, à tarde quando eu entrava, ficava 
mais um repórter e dois editores. E de manhã tinha uma repórter e 
um editor. Então era uma equipe bem reduzida se você for levar em 
consideração o tanto de coisa que a gente fazia. Então a gente tinha 
essa produção que era sempre muito rápida, que o online exige essa 
rapidez, essa agilidade. E a gente tinha ali cinco, seis pautas por dia, 
mais ou menos, sobre tudo, de política, economia, geral, de tudo um 
pouco. E aí as nossas matérias que eram aproveitadas no impresso. 
Sempre coisa mais local (J6, editor da Gazeta do Povo, em entrevista 
à autora, 2018).  

 

 Com a mudança de direção da redação em 2010, o desafio em médio 

prazo era tornar a Gazeta impressa e digital integradas, mas isso se fortaleceu 
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efetivamente a partir de 2015, quando houve a adoção do formato berliner para 

a publicação impressa, substituindo o clássico standard. Nesse período houve 

também a extinção da editoria de online, pois todos os jornalistas passaram a 

produzir para a internet e os profissionais que atuavam nela foram 

remanejados. Os jornalistas entrevistados comentam que a partir de então, o 

destino principal das publicações era o site, enquanto que o jornal impresso 

ficava em segundo plano.  

Tinham pautas pensadas para o impresso, que daí entrava no online 
tb. Tinham coisas que eram feitas exclusivas para o impresso. Até 
final de 2014, muita coisa a gente ainda trabalhava com o impresso 
como prioridade. Então a gente pensava: “não, vamos fazer isso aqui 
com duas páginas, vamos usar uma ilustração assim”, já pensando a 
pauta no impresso. E daí a partir de 2015, a gente começou a 
inverter, a pensar mais o que a gente podia fazer para o online, em 
agregar conteúdos. E daí depois pensava como trabalhar isso no 
papel (J1, demitido, em entrevista à autora, 2017).  

 

 O processo produtivo passou a ser guiado pelo online, e isso atribuía 

uma carga de trabalho maior aos profissionais, pois além de terem que produzir 

para o site, ainda tinham que entregar conteúdos para o impresso, geralmente 

fazendo apenas uma transposição do conteúdo (PALACIOS et al, 2002), com 

pequenas adaptações. Apesar de muitas vezes a pauta e apuração serem as 

mesmas, havia adaptações feitas aos materiais para se adequarem ao meio 

em que seriam divulgados.  

A gente tem hoje sim uma carga de trabalho alta, mas eu te diria que 
essa carga de trabalho começou antes do fim do impresso. Porque o 
que acontecia era o seguinte: com o impresso a gente tinha mais uma 
tarefa. Então a gente tinha uma tarefa que ela era industrial, né. É 
uma coisa ali no relógio, tem que entregar... É o papel, você tem que 
entregar, não pode deixar de entregar. Mas ao mesmo tempo a gente 
já estava olhando para o online, já estava pensando para questão de 
conseguir mais leitores online, já estava pensando em como escrever 
as matérias dessa forma (…). Então a maioria das matérias, a não ser 
que fosse uma manchete, alguma coisa especial, de final de semana, 
já não era incluída no impresso. A gente pensava primeiro na web 
antes de pensar no impresso (J10, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2018).  

 

 Devido a isso, os profissionais que estão no periódico desde antes do 

fim do impresso avaliam que o encerramento da versão em papel diminuiu, em 

partes, a pressão quanto à entrega de materiais, já que não há mais uma 

página a ser preenchida. Para alguns jornalistas, a duplicação de conteúdo não 

fazia muito sentido, especialmente para o assinante. O valor da assinatura que 
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dava direito ao acesso das duas publicações era superior ao pacote com 

apenas o online ou só com o impresso. E quem paga para ter acesso aos dois 

suportes espera encontrar conteúdos diferenciados em cada um deles. 

Até pouquíssimo tempo atrás, eles falavam que não tinha problema 
colocar qualquer matéria no impresso, mesmo que já tenha saído no 
site. Mas daí eles foram percebendo que queriam montar esse pacote 
de venda, vender não só a assinatura digital, mas o Clube de 
Assinantes e o impresso. Você compra o impresso separado, você 
paga a mais por isso, então exige um conteúdo personalizado. Meio 
óbvio, mas eles só perceberam isso depois (J3, editor da Gazeta do 
Povo, em entrevista à autora, 2017).  
 

 A Gazeta mantém atualmente uma versão impressa semanal, 

esteticamente semelhante a uma revista, além das revistas do núcleo Estilo de 

Vida – Hauss, Bom Gourmet e Viver Bem – que permanecem existindo e saem 

mensalmente. Os conteúdos que são veiculados na “nova Gazeta do Povo” são 

feitos por um pequeno grupo de jornalistas que ainda permanece trabalhando 

na versão impressa. Observamos, desta forma, uma completa inversão da 

dinâmica de trabalho dentro do veículo: se antes era o jornal impresso o carro-

chefe, e o espaço do online se restringia a uma editoria específica, hoje a 

redação é online e o impresso se tornou uma pequena seção dentro da lógica 

organizacional. Há ainda eventuais contribuições das outras editorias, mas 

neste caso as pautas são pensadas com antecedência e o repórter tem vários 

dias para entregar o material, já que a periodicidade é mais alargada. Essa 

prática varia de acordo com as editorias, segundo os entrevistados: as que 

compõem o núcleo Estilo de Vida, além de produzirem para suas respectivas 

revistas próprias, geralmente contribuem com materiais semanais, prática 

semelhante de quando havia o suplemento na antiga versão impressa. Essas 

editorias eram suplementos semanais, portanto, o fim da versão impressa 

diária não afetou significativamente a rotina de trabalho. O maior impacto, 

avaliam os profissionais dessas áreas, aconteceu em 2015, quando eles 

passaram a produzir diariamente para o site, uma demanda que não existia 

anteriormente.  

Se antes era correria você fazer uma pauta para entregar às sete, 
com sei lá, 3 fontes, hoje às vezes você entrega dois ou três 
conteúdos no dia. Nem sempre são conteúdos tão extensos quanto 
eram antes, mas você entrega dois, três conteúdos... Então às vezes 
é um texto mais denso, um mais simples e ainda a programação de 
Facebook. Então as minhas seis horas de trabalho são bem 
apertadinhas e às vezes eu não consigo ir falar com alguém. Às 
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vezes eu tô falando com alguém no telefone e tem alguém me 
respondendo no Whatsapp, o que é ótimo porque a gente guarda os 
áudios, é muito mais fácil agora porque não vai ter aquele que vai 
dizer "ah, mas eu não falei isso". Hoje eu saio bem pouco para falar 
com as pessoas, mas eu falo com todo mundo que eu falava antes; 
eu falo com gente que é especialista na área, eu falo com 
personagem. Até achar personagens é mais fácil hoje do que antes. 
(…) Mas Whatsapp hoje em dia é a minha glória (J11, repórter da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018). 
 

 Além do Whatsapp, o telefone e o celular, aliado do jornalista desde os 

anos de 1990, permanecem como ferramentas indispensáveis de trabalho. 

Com a mudança do projeto editorial da Gazeta do Povo veio também a 

mudança da sede do veículo. Antes, havia duas redações no centro da cidade, 

e agora elas foram unificadas num novo prédio no bairro Tarumã. Essa 

mudança dificultou a saída dos repórteres: “[A] localização da redação não 

ajuda porque é muito longe. Se sai e a matéria é factual, ai vai mandando pelo 

celular, Whatsapp…” (J3, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 

2017). O mesmo entrevistado revela um problema que pode ser ocasionado 

pela limitação da saída da redação: o trato com a fonte. “Antes eu saia 

bastante da redação, antes de 2015. Tinha uma fonte que só me atendia 

pessoalmente, eu ia lá no meu horário de trabalho e não tinha problema. Hoje é 

bem difícil” (J3, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017). 

 No entanto, essa prática já vinha sendo reduzida gradativamente, 

mesmo antes da mudança de sede, como lembra este profissional: 

Quando eu entrei, saia bem mais pra rua, às vezes passava o dia 
fora, ia para cidades da região metropolitana. E de uns anos para cá 
foi reduzindo, até porque o jornal foi enxugando, então não podia se 
dar ao luxo de ter alguém pra fora da redação enquanto tinham várias 
coisas acontecendo e precisava de gente para apurar. E a apuração 
se tornou quase que totalmente de dentro da redação. Já vi casos de 
um incêndio que o jornalista apurava tudo da redação, só mandava o 
fotógrafo lá para fazer foto porque tinha que colocar a info logo no ar. 
Então ele produzia ali mesmo da redação para não “perder tempo” 
indo ir até o lugar. Às vezes o próprio fotógrafo passava a informação 
para fazer o texto (J1, demitido, em entrevista à autora, 2017).  
 

 Produzir o conteúdo majoritariamente de dentro da redação, por telefone 

ou Whatsapp, é observada em outras editorias da Gazeta, como em Justiça. O 

editor argumenta que a natureza da editoria não exige entrevistas presenciais. 

Hoje é 99% telefone. A questão do Justiça, como é muito específico, 
eu acho que nunca precisei fazer uma matéria que demandasse um 
olho no olho. Eu tenho vontade de fazer algumas. Por exemplo, eu 
queria fazer sobre a creche que tem aqui na penitenciária, eu sei que 
eu teria que ir até lá. Eu sei que não é uma matéria que eu 
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conseguiria fazer remoto. Mas no Justiça, eu acho que a apuração 
não demanda ser uma apuração que você saia para fazer. (…) Mas, 
por exemplo, no plantão aqui quando eu era repórter, a gente é 
repórter geral, não é só da nossa editoria. Então quando o Lula veio 
para ser preso, eu tive que ficar lá na porta da Polícia Federal. Eu 
acho que tem a ver com a área mesmo. Não tem como você fazer um 
jornalismo local hard news só da redação (…). Agora eu não acho 
que você teria como entrevistar um político sempre pelo telefone, 
você tem olhar na cara dele para entender o que ele tá falando, o que 
ele quer dizer. Mas o Justiça acaba conseguindo fazer mais remoto 
mesmo (J13, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018).  
 

 Outro ponto que vale destacar se refere aos conteúdos produzidos por 

freelancer. As editorias possuem uma quota financeira para poderem contratar 

freelas, sendo que as que possuem menos profissionais são as que mais 

recorrem a eles. Também há a republicação de conteúdos de veículos 

internacionais, como The New York Times e Washington Post, além das 

agências de notícias nacionais, como Folhapress.  

 Com a mudança da redação, o espaço passou a funcionar nos moldes 

de uma startup63. Segundo os entrevistados, não há paredes que separam as 

editorias, e todos sabem as metas que devem alcançar. Se a expectativa de 

alguns autores era de que nesse modelo de redação os jornalistas saíssem 

mais para apurar as matérias (ROBINSON, 2011), pelo menos na Gazeta do 

Povo o efeito foi o inverso.  

No começo eu achei que ia ser muito caos. Não tem mais telefone 
para todo mundo. Eu pensei que ia sofrer, mas foi bom porque 
ninguém liga pra mim, não preciso ficar atendendo. Tem celular que 
pode usar e o telefone fixo que dividem. Ninguém sai da redação para 
fazer matéria (J3, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2017).  

 

 Ao longo desse período, os profissionais relatam que o processo de 

seleção de notícias mudou bastante. Até 2015, quando o impresso ainda tinha 

certa força, os conteúdos que eram pautados tinham mais relevância e uma 

qualidade maior, na opinião dos jornalistas.  

O critério era usar informações que fossem relevantes e que 
considerassem que o jornal é uma pessoa conversando com outra 
pessoa. A Gazeta deveria ter a personalidade de uma pessoa. Então 
assim, eram oito marcas: tinha que ter opinião, respeitar o leitor, não 
ir atrás da audiência a qualquer custo... Uma série de atributos que a 
gente media e que serviram para a gente classificar e separar, nas 

                                                           
63

 Fonte: “Por que a Gazeta do Povo decidiu trocar o papel pelo digital”, de 26 de maio de 
2018. Disponível em: < http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/>. 
Acesso em: 16 out 2018.  

http://www.inova.jor.br/2017/05/26/gazeta-do-povo-papel-digital/
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reuniões de planejamento, as notícias que nos interessariam cobrir 
(J9, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  

 

 Em 2015, no entanto, a batalha pela audiência passou a pressionar a 

redação. Porém, a direção ainda tentava impedir essa interferência direta.  

Na batalha pela audiência pura e simples, vinha uma pressão muito 
grande do marketing para melhorar os números da audiência, com 
uma certa urgência de colocar conteúdos puramente pela audiência. 
Por lutar contra isso é que eu fui demitida (J5, demitido, em entrevista 
à autora, 2018).  

 

 Com a nova direção, que assumiu em 2015, e com a produção prioritária 

para o online, a audiência dos materiais passou a ser um fator importante, 

como veremos na última parte deste capítulo. Além dessas mudanças macro, 

há ainda atribuições do dia-a-dia que também foram reconfiguradas, 

especialmente no que diz respeito à distribuição do material. É sobre isso que 

falaremos a seguir.  

 

 4.2.1 Novas atribuições da prática profissional 

 

 A possibilidade de acessar conteúdos de diferentes naturezas na 

internet, de diferentes fontes, a todo momento, tem sido a pedra no sapato de 

muitos veículos jornalísticos. É preciso, então, pensar em estratégias para 

atrair a atenção do público e fazer com que ele consuma o seu material em vez 

de buscar por conteúdos em blogs, como o Blog da Cidadania, e sites 

independentes, como o Nexo. Uma das maneiras de fazer isso, de acordo com 

os entrevistados, é trabalhando com os títulos e os títulos chamados “SEO” – 

Search Engine Optimization. Os títulos das matérias são informativos e criados 

a partir dos critérios jornalísticos. Já os títulos SEO revertem-se no link com as 

palavras-chaves daquela publicação, que vai aparecer nos mecanismos de 

busca do Google. Dependendo dos termos utilizados, as publicações aparecem 

no topo da lista, o que aumentam as chances de as pessoas acessarem o site.  

 Todos os profissionais da redação disseram que essa é uma das 

grandes preocupações que se tem hoje, que é preciso “vender o título para a 

rede social e para a home”, baseados em palavras-chaves mais buscadas no 

Google. Assim, o acompanhamento pelo Google Analytics é constante, 
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inclusive pelos jornalistas. Para isso, há uma equipe de tecnologia da 

informação (TI) que monitora e sugere termos para as notícias. O trabalho da 

redação com a TI é direto: os jornalistas propõem um título SEO, consultam a 

TI, mudam eventualmente algum termo e aí publicam. A relação entre esses 

dois grupos de profissionais aparenta ser bastante tranquila; não há disputas 

sobre o título das matérias, o trabalho é bem coletivo, visando um bem maior – 

o acesso à matéria.  

O título em si da matéria, que todo mundo vai ler, esse é a redação 
que escolhe. Mas o repórter dá uma sugestão, o editor dá uma 
mudada, ai vai par ao editor da  home que dá a sugestão dele do que 
ele acha que vai ser mais atrativo para o leitor. Nesse meio tempo, às 
vezes, muda completamente. Sempre tem essa preocupação de um 
título [ser] atrativo, que faça as pessoas clicarem. [Por]que isso a 
gente já reparou [que dá resultado]. Você muda alguma coisa no 
título SEO e a matéria sobe (J3, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2017).  

 

 Para este outro profissional, o título está intrinsicamente ligado à 

questão de distribuição de conteúdo, especialmente nas redes sociais, por isso 

é necessário um cuidado especial em relação a ele.   

Eu não digo que a forma de escrever o texto em si mudou, porque a 
fórmula continua a mesma, a pirâmide invertida não morreu. Mas o 
que mudou bastante foi o título, a gravata e outras coisas, como foto 
e etc. A gente passou aquela velha lição que a gente tinha na 
faculdade de tentar dizer ao máximo o que que era a matéria no 
título, e ele morreu um pouco. Não vou te dizer que não tenho que 
colocar o que é mais importante no título, mas eu também tenho que 
fisgar o leitor com meu título. Isso é bem difícil. É uma lógica de rede 
social que entrou na vida do jornalista. Então às vezes eu tenho que 
procurar o que é mais fora do comum na matéria, ou o que é mais 
forte, que talvez eu não colocasse como título antigamente, ou 
colocasse um título mais tradicional. Hoje eu tenho que colocar isso 
no título, até correndo o risco de se eu não tiver esse trabalho, o meu 
trabalho ser quase perdido porque eu não vou conseguir a atenção 
do leitor e isso envolve passar por todos os canais de distribuição que 
são hoje os canais de redes sociais (J10, editor da Gazeta do Povo, 
em entrevista à autora, 2018).  
 

 Este outro profissional também destaca a questão das redes sociais 

como canais de distribuição importante para o jornalista hoje em dia. 

 

Eu acho que no online, a primeira coisa que te atrai é o título, quando 
tá na home. E o impresso tem outra série de elementos. Às vezes tá 
lá e tem uma ilustra legal, tem um olho lá gritando. Às vezes não é o 
título a primeira coisa que te chama a atenção. Dá para fazer um 
título mais poético assim, sei lá. No impresso acho que dá até para 
brincar um pouco mais com o título. No online é alguma coisa mais 
direta que te chame a atenção. Mas eu acho que o que realmente 
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muda mesmo é a distribuição, já que antes você calculava com 
vendagem em jornal, [e] hoje é audiência. Então [o modo] como você 
vai colocar lá no Face, às vezes uma palavra que você coloca 
diferente faz diferença. Acho que a questão da distribuição mesmo é 
a que mais pesa (J13, editor da Gazeta do Povo, em depoimento à 
autora, 2018).  
 

 O título está diretamente ligado à distribuição da notícia, e uma vez que 

existe uma pressão para que as editorias consigam bater as metas de acessos, 

ele acaba se tornando um elemento de extrema importância para o produtor. A 

linha editorial e o público-alvo do veículo ditam as estratégias para construir 

uma sentença que resulte no efeito esperado. No caso da política, por 

exemplo, casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazem 

alavancar os cliques, conforme revela este entrevistado: 

A gente às vezes acaba fazendo matérias que são meio bestas 
assim. Tipo “ah, faça uma lista de imóveis do Lula que estão sob 
suspeita”. São coisas assim menos interessantes, mas é o que o 
público clica para ler. (…) Eu tenho a sorte de [as pessoas gostarem 
de ler] dos assuntos que eu trato. Então se eu vou falar de alguma 
coisa factual envolvendo o Lula e [o] Sérgio Moro no título, já tenho a 
audiência (J7, repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018).  

  

 Isso explica títulos como “‘Chorão’ e ex-petista: quem são os agitadores 

da greve nas redes sociais”, publicado na Gazeta do Povo no dia 29 de maio 

de 201864. O ex-petista, a quem se refere a matéria, é André Janones, ex-

candidato a prefeito pelo PSC de Ituiutaba (MG), partido que integra a base 

aliada do então presidente Michel Temer. Janones foi sim filiado ao PT, entre 

2003 e 2012, mas há seis anos não pertence mais ao Partido dos 

Trabalhadores, o que não justifica o termo estar presente no título, 

jornalisticamente falando. A partir dos critérios jornalísticos, classificar o 

cidadão como “ex-petista” numa matéria de um tema controverso65 – no caso, a 

greve -, indica que o público da Gazeta do Povo tende a consumir mais notícias 

que envolvam o PT, ou aparentemente, ex-integrantes do partido. Este 

exemplo corrobora com o que o jornalista relatou acima.  

                                                           
64

 Disponível em: < https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/chorao-e-ex-petista-
quem-sao-os-agitadores-da-greve-nas-redes-sociais-1420fhlsz6h3azdeycvttlp4p>. Acesso em: 
9 jun 2018. 
65

 Segundo a definição de Weber (2014), temas controversos são aqueles que supõem visões 
divergentes entre os leitores. Assuntos que envolvam eleições, corrupção, direitos de minorias, 
programas assistenciais e greves podem ser considerados controversos. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/chorao-e-ex-petista-quem-sao-os-agitadores-da-greve-nas-redes-sociais-1420fhlsz6h3azdeycvttlp4p
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/chorao-e-ex-petista-quem-sao-os-agitadores-da-greve-nas-redes-sociais-1420fhlsz6h3azdeycvttlp4p
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 Mas só colocar um título que chame a atenção não basta se o conteúdo 

não for entregue para os leitores. Assim, o trabalho com o título SEO e a 

definição de estratégias de distribuição por meio da home e redes sociais são 

ações conjuntas que visam fazer a publicação circular na rede. 

Quando eu vou fazer um título, eu preciso pensar como o leitor 
comum - pode ser um médico, pode ser uma dona de casa que ele 
vai tá olhando no celular e daí eu tenho que falar "Morre a grande 
estrela da Arquitetura". Não é um caça-clique, mas é uma forma de 
deixar mais didático ainda. Mas não mentir. A gente tem muito claro, 
até na nossa equipe de SEO a gente tem um especialista que ajuda a 
gente a pensar como ranquear nossas matérias no Google, e ele fala: 
seja muito sincero com teu leitor. A gente nunca via por uma mentira 
num título, a gente não quer... Como eu já fui enganado várias vezes 
pelo Buzzfeed e outros sites, que eu vou ler e aquilo não responde o 
que tá no título. Pelo menos eu tô falando [pela minha editoria]. A 
gente não vai mentir ou não vai prometer mais do que a gente pode 
entregar (J9, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018). 

  

A principal porta de entrada para a home do site é o Google, por isso a 

preocupação com os títulos com palavras-chaves. Porém, um profissional 

relatou que acredita que há um desequilíbrio entre opinião e informação no site 

do jornal, o que deve ser entendido também como uma estratégia para 

alcançar mais audiência, já que os textos e vídeos dos colunistas, que têm 

reconhecimento nacional, estão sempre entre os mais lidos.  

Às vezes você abre lá e tem três textos de blogueiros, de 
posicionamento, e tá lá embaixo o conteúdo um pouco mais 
jornalístico. Isso é decisão que vem lá de cima, acho que é um pouco 
o Dr. Guilherme, um pouco do [diretor de redação]. A ideia da home, 
que eles comentam, é primeiro dar a cara, a personalidade da 
Gazeta. Depois gerar audiência. Que o leitor entre no site e veja que 
a Gazeta pensa dessa forma (J3, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2017).  

  

 Outra questão importante diz respeito aos responsáveis diretos pelo 

processo de distribuição. A Gazeta do Povo conta com uma equipe de social 

media, que alimenta a página oficial do veículo nas redes sociais. Algumas 

editorias possuem páginas próprias, como a Hauss, e aí a publicação fica por 

conta dos seus jornalistas. Essas mudanças impactam diretamente na 

qualidade do material que é entregue pelos repórteres e editores. O modo 

como eles avaliam sua produção é que apresentaremos no tópico seguinte. 

  

4.2.2 Qualidade da produção jornalística 
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 Os entrevistados que pegaram a fase do impresso sentem muita 

diferença na qualidade da produção da notícia, assim como do produto final. 

Isso ocorre desde a pauta até a entrega do material pronto, já que o 

imediatismo demandado pelo online reduz o tempo de maturação da pauta. Por 

outro lado, proporciona que o jornalista tenha mais espaço para escrever – pelo 

menos em teoria. O que se sobressai na fala dos profissionais, no entanto, é o 

aparente cuidado que se tinha com o conteúdo jornalístico quando a publicação 

era impressa, algo que se perdeu um pouco com a rapidez que a produção 

online exige. 

Eu peguei uma época no jornal, entre 2009 e 2010, [que] havia 
internet, mas ela era totalmente em segundo plano em relação ao 
impresso. As pautas [do impresso] eram mais elaboradas, se tinha 
mais tempo para fazer uma matéria, mais cuidado para pensar no 
que ia escrever ou como você iria mostrar aquele conteúdo. Hoje 
você não tem tanto tempo para pensar na pauta, escrever o texto, 
pensa qual vai ser a melhor maneira de certo assunto ser tratado. As 
coisas são mais rápidas e tem a grande questão que desde a 
liberação da pauta você já está pensando na audiência (J6, editor da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018) 
 

 A liberdade que o online proporciona – especialmente de espaço - é algo 

destacado por vários profissionais, mas ao mesmo tempo eles reconhecem que 

há uma limitação de tempo que compromete a qualidade do material entregue. 

Se antes também havia a pressão do tempo para fechar o jornal, pois havia 

horário para que ele fosse para a gráfica, hoje essa pressão se dá de outra 

forma, durante todo o dia. O objetivo final é atingir as metas de audiência, de 

acordo com os relatos, então o que se busca é conquistar o maior número de 

acessos, em vez de prezar pela qualidade.   

O online te dá mais liberdade, porque no impresso você tem um limite 
de espaço que você tem que respeitar. Já aconteceu comigo de um 
texto ficar maravilhoso, mas precisar cortar e o texto saiu sem pé nem 
cabeça. Então eu acho melhor escrever para o online, tem mais 
liberdade de criação, colocar mais aspas do entrevistado. Para mim, 
melhorou. Às vezes a matéria não sai bem como a gente queria 
porque às vezes a gente precisa de uma matéria x para a editoria e [a 
editora] decide que vai ser a sua. Então às vezes você tá com a 
apuração, [ela] não tá se sustentando 100% e você precisa entregar 
de qualquer jeito. Mas acho que isso já acontecia no impresso 
também (J4, repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2017).  
 

 A partir dos depoimentos dos profissionais percebemos que a questão 

da qualidade da produção não é consenso. Alguns avaliam que, de modo geral, 
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a qualidade do seu trabalho diminuiu, visto que há menos tempo para se 

pensar pauta, se dedicar para a apuração e porque o objetivo final é verificar a 

quantidade de público que aquele conteúdo atingiu, e não se ele ficou de 

acordo com o que se espera de uma matéria jornalística. Os que acreditam que 

a qualidade não decaiu baseiam sua afirmação na sua própria experiência, que 

permite fazer um conteúdo relativamente bom com menos tempo e com menos 

apuração. Para este profissional que faz o relato seguinte, a qualidade decaiu 

porque o jornalismo praticado na Gazeta do Povo deixou pra trás pautas de 

mais fôlego.  

A qualidade piorou porque passou a investir menos naquele 

jornalismo que eu considero jornalismo de fato, que é um trabalho 

amplo, com tempo de apuração, interpretação, de buscar fugir só da 

mera informação. Ele perdeu qualidade porque passou a trabalhar só 

com informação e opinião. Isso é jornalismo também, mas não é só 

isso. Claro, o jornalismo tem que informar, tem que dar a notícia, mas 

não só isso (J1, demitido, em entrevista à autora, 2017).  

 

 Já para este outro, a inexistência dos espaços de sociabilidade, que 

antes integravam jornalistas entre si e jornalistas com suas fontes, substituídos 

pelo telefone e dinâmica do online, teve impacto direto no tipo de conteúdo que 

é selecionado para publicação. Isso porque muitas ideias de pautas surgiam 

das conversas paralelas com os entrevistados e até mesmo durante o 

cafezinho, em contato com os colegas de redação, interação importante 

especialmente para os jornalistas em início de carreira (DEUZE, 2003).  

Até para entrevistar um promotor, poderia fazer por telefone, mas 
preferia fazer pessoalmente pelo fato da entrevista render mais e 
você conseguir tirar outras pautas talvez ali da conversa. Você cria 
um contato com a fonte. Teve uma época (…) que a gente teve uma 
meta crucialmente importante. A meta que criamos para a Gazeta foi 
muito interessante que era estar mais na rua e ter mais contato com a 
fonte, então você tinha obrigação, durante a semana, de tirar entre 
uma e uma hora e meia do seu trabalho para conversar com uma 
fonte que não fosse a da pauta. Nessa eu conversei com muitos 
historiadores para ter pauta na minha página, com promotores, fui 
criando contato com advogados, com professores (…). Era tomar um 
café e conversar e isso era muito importante (J2, demitido, em 
entrevista à autora, 2017).  
 

  Este outro profissional acredita que a queda de qualidade pode ser 

observada nas fontes que são consultadas para a produção da matéria. Se 

antes era possível falar com pessoas de prestígio no tema da matéria, agora o 

que prevalece é a rapidez no retorno.  
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Eu lembro que na revista, (…) apesar de contribuir para o site, [eu] 
tinha um tempo maior [de produção]. Então vou falar sobre 
mamografia, joga no lattes lá, uma professora da USP fodida

66
 no 

assunto, mando email pra ela, dali dois dias ela me responde, ai 
marcava no dia seguinte. Eu tinha um tempo maior e eu pegava 
pessoas mais qualificadas para conversar sobre o assunto. Eu lembro 
que isso era uma coisa que reconheciam em mim. Mas hoje em dia 
eu não faço mais isso. Hoje eu tô muito mais dependendo das 
assessorias de Curitiba, mas [isso] desde 2015. Eu tenho amigas que 
são assessoras de hospitais, assessoras de uns médicos específicos 
que eu sei que o médico fala bem. Mas por outro lado, eu sei que ele 
não é o mais fodido da área, e isso me causa certa angústia. Mas eu 
sei que a resposta é rápida, eu sei que se eu pedir agora, daqui [a] 20 
minutos ela já tá com uma resposta se ele vai conseguir me 
responder ou não, e eu sei também que ele vai conseguir me 
responder rapidinho. Eu também tenho alguns médicos na minha 
agenda, no Whats, que me ajuda. Eu mando e pergunto: “doutor, eu 
posso te ligar daqui 10 min para falar sobre tal coisa?” (J3, editor da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017).  

 

 Este outro profissional, citado abaixo, revela que, pelo menos na sua 

editoria, eles continuaram trabalhando com pautas que demandam apuração 

mais extensa, e que o repórter dificilmente faz mais do que duas matérias por 

dia.  

Se alguma coisa tá pegando fogo; há um problema no Conselho 
Municipal de Patrimônio, Conselho Estadual de Patrimônio, o pessoal 
tá se demitindo porque não concorda com o governo. Isso é factual, a 
gente vai dar. A gente tenta produzir no dia, pra no máximo dia 
seguinte, mas é muito difícil. A gente tenta fazer pro dia. Mas tem 
outras questões que a gente faz com muito fôlego, assim. Por 
exemplo, a Hauss tem o site, que é todo dia; tem a revista, que é 
mensal, todo terceiro final de semana; e a gente ainda tem a página 
nossa do semanal da Gazeta que circula fim de semana. Então, por 
exemplo, nessas matérias para revista, e nas matérias do semanal, a 
gente faz muita coisa de fôlego (…). Em geral a gente tem muita 
coisa com fôlego, que demanda tempo... Ir fotografar, ir ficar na rua, 
ou falar com muita gente... Tem pauta que era pra semana passada, 
vai mais um tempo porque não era como a gente esperava e tá muito 
difícil de entender a questão. A gente vai indo até ficar pronto (J9, 
editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  
 

 A percepção da mudança para o digital, como podemos verificar, varia 

muito de acordo com a experiência do jornalista, e em qual área do veículo ele 

está alocado, como podemos ver neste outro relato.  

Antigamente, logo que eu entrei no jornal, em 2007, logo que passei 
para editorias maiores, a gente tinha um tempo maior para trabalhar 
pautas maiores, pautas mais especiais, por exemplo. Eu lembro que 
às vezes eu tinha uma pauta e ela acabava sendo escolhida 
manchete de domingo, que na época era a principal edição... Era um 
jornal de domingo, era mais nobre. E às vezes eu ganhava uma 
semana para fazer essa matéria. E às vezes não conseguiam 
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 Neste contexto, a palavra “fodido” significa alguém muito bom na área. 
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aproveitar na edição desse domingo, por exemplo, aconteceu algo 
espetacular, então guarde para a outra semana. Tinha uma segunda 
semana, às vezes, para melhorar a matéria. E até pela forma como a 
Gazeta trabalhava quando eu entrei, tinha uma busca pela 
excelência, então para cada matéria dificilmente eu ouviria menos do 
que quatro ou cinco fontes, ouvia muita gente para fazer a matéria. 
Para matéria especial, então, dava para ouvir 10, 12 fontes. Então às 
vezes a gente tem que contar mais com a nossa experiência e daí 
quando a gente tem é bom, às vezes eu consulto uma ou duas fontes 
sobre aquele assunto e consigo já explicar alguma coisa com base na 
minha experiência. Eu tenho que contar muito com minha experiência 
hoje para conseguir escrever um texto em uma ou duas horas. Isso 
acho que foi a mudança mais brutal que a gente teve (J10, editor da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  
 

 O bom jornalismo não se faz sem boas fontes, e isso parece ser o 

principal problema para grande parte dos profissionais. Este, por exemplo, 

admite que quase todos os conteúdos possuem fontes, mas considerando 

fontes documentais como únicas, em alguns casos. Além disso, admite 

consultar poucas pessoas. 

É muito raro publicar uma nota que seja sem falar com ninguém. Ou 
um dado sobre alguma pesquisa, ou um especialista falando sobre 
aquilo… Para notas simples, pelo menos um entrevistado ou uma 
fonte documento, tabela, etc. Para as outras, pelo menos duas fontes. 
E tem um conteúdo leve que fica no limbo entre jornalismo e 
entretenimento, que dai você conversa com.. Eu acho que é 
problemático, que a gente fala pouco com fonte. A gente deveria falar 
mais. O ideal seria que a gente tivesse tempo de apurar as coisas 
(J4, repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017). 
 

 A demanda do online e a busca incessante por audiência cria uma rotina 

de trabalho que compromete a qualidade e só não é pior, segundo os 

profissionais, por conta da experiência que possuem. Isso é evidenciado neste 

outro relato abaixo. Porém, é importante destacar que, com a demissão de 

profissionais com mais tempo de trabalho como já relatado acima, em função 

dos altos salários, a substituição por jovens jornalistas faz com que essa 

experiência não seja constante nas redações.   

Eu acho que hoje é melhor, mas eu me formei em 2006 e entrei para 
a redação em 2009, então eu melhorei [n]esse tempo como jornalista, 
melhorei a maneira como eu escrevo uma matéria, por isso eu digo 
que hoje é melhor. A posição que eu tenho hoje me dá uma liberdade 
de poder escolher minhas pautas e fazer o que eu acho que devo 
fazer e eu gosto do que eu faço. Isso faz diferença na hora de fazer 
uma matéria tendo um resultado melhor. Se fosse no geral eu acho 
que na época do impresso você não tinha essa cobrança pela 
audiência, você tinha uma cobrança maior para ter um conteúdo 
melhor. É difícil falar essa questão assim porque não existia cobrança 
por audiência, então automaticamente a cobrança que você tinha era 
por entregar um material bom (J6, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2018). 
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 A fala dos jornalistas ressalta que a prática está muito distante do 

discurso da empresa, que é de “entregar a excelência de sempre com mais 

inovação do que nunca”67. O trato com a fonte ainda é essencial, como 

pudemos verificar nos trechos acima, mas deixa a desejar na quantidade e na 

qualidade, quando comparado ao impresso. Além disso, a urgência do online 

cria uma competitividade muito maior entre os veículos, que também cria essa 

deficiência na apuração cotidiana.  

A gente continua tendo que ir atrás da fonte (…). Mas é que a 
urgência, a demanda, a cobrança basicamente que a gente tem de 
dar uma nota tão rápido impede que a gente faça esse trabalho que 
gente fazia melhor. Às vezes eu não consigo checar uma coisa com a 
profundidade, com o tempo que eu gostaria, e daí quando a gente 
tem acontecimentos grandes, como a Lava Jato, essa cobrança é 
maior ainda. Todo mundo tem que ser o primeiro a dar a última 
decisão da operação tal e etc. Nesse meio tempo tá acontecendo 
alguma coisa pra onde a gente não tá olhando (J10, editor da Gazeta 
do Povo, em entrevista à autora, 2018). 

  

 Na urgência de se publicar mais, especialmente assuntos que tragam 

mais cliques, o que antes era pautado a partir do interesse público passou a 

ser do interesse do público68 (TUCHMAN, 1983), e alguns profissionais não 

concordavam com essa nova escolha – alguns dos quais foram demitidos. 

Devido a isso, ficou claro para alguns que o objetivo do veículo passou a ser 

outro, dedicado a alimentar uma audiência de nicho muito específica, deixando 

de lado o bom jornalismo. 

Teve a preocupação de buscar títulos muito mais chamativos para o 
online visando ganhar cliques, você tinha que buscar pautas que 
fossem curiosas, instigantes. Eu e alguns colegas não conseguíamos 
nos encaixar muito nisso, a gente ia com uma preocupação 
proveniente de discussão pública, com foco em fazer jornalismo de 
interesse público, mas tinha essa cobrança. Havia metas de você ter 
audiência, tinha um painel no jornal de metas de audiência por 
editoria, então tinha bastante essa preocupação da imagem para 
atrair leitores (J2, demitido, em entrevista à autora, 2017).   
 

 Por conta dessa nova leitura sobre o que o veículo quer abordar, junto à 

nova linha editorial, baseada nas convicções do grupo, reduziram-se as 

possibilidades de pautas e enfoques, de acordo com os depoimentos. Nem 

tudo o que é importante do ponto de vista jornalístico é aprovado, mas isso não 
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 Fonte: “Dúvidas frequentes”. Disponível em: < https://www.gazetadopovo.com.br/nova-
gazeta-do-povo/>. Acesso em: 17 out 2018.  
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 Ver discussão mais aprofundada sobre esse tema no tópico 4.4.3. 

https://www.gazetadopovo.com.br/nova-gazeta-do-povo/
https://www.gazetadopovo.com.br/nova-gazeta-do-povo/
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parece ser um grande problema para todos os profissionais. Embora a maioria 

acredite que essas mudanças ferem a essência do jornalismo, outros avaliam 

que o veículo jornalístico é uma empresa como qualquer outra, e por isso é 

preciso se adaptar e dançar conforme a música. A concepção que os 

profissionais têm do jornalismo é o assunto que debatemos a seguir.  

 

4.3 Concepção epistemológica e a prática do Jornalismo na Gazeta do 

Povo 

 

 Neste tópico, tratamos sobre a visão que os jornalistas têm do próprio 

jornalismo, ou seja, qual o seu papel na sociedade. Além disso, questionamos 

os profissionais sobre sua atuação profissional e, por fim, procuramos entender 

qual é a crise do jornalismo, a partir da perspectiva de quem está no olho do 

furacão.  

 

 4.3.1 O papel (ideal) do jornalismo na sociedade 

 

 Ao questionarmos os jornalistas da Gazeta do Povo sobre o que é o 

jornalismo e sua função na sociedade, as respostas se ampararam numa 

concepção bastante parecida entre si. O discurso padrão é aquele de que o 

jornalismo tem que visar o interesse público, a pluralidade, ter relevância e ser 

uma ferramenta de emancipação social. Com exceção de um jornalista, os 

profissionais acreditam que o jornalismo mantém esse status de defensor do 

interesse público e que deve estar acima de interesses particulares, visando o 

bem coletivo. Dentro dessa perspectiva macro, ancorada também nos autores 

trabalhados no primeiro capítulo desta tese, podemos dividir as concepções em 

três grupos: a) jornalismo fiscalizador e defensor do interesse público; b) 

jornalismo enquanto ferramenta de emancipação; c) jornalismo como instituição 

política e de negócio.  

 No primeiro grupo, temos os profissionais que reforçam a visão do 

jornalismo enquanto defensor do interesse público. Ele é entendido aqui como 

aquela prática que visa a coletividade e o bem-estar social, tratando de 

assuntos que são importantes para sociedade, mesmo que o público não 
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enxergue desta forma. De modo geral, o jornalismo busca construir um mundo 

melhor a partir dos assuntos noticiados. 

 

Essa é uma definição bem simples. O jornalismo tem que se propor a 
ser um interesse público de uma maneira ética, plural que propõe e 
gera uma discussão pública, difusão de conhecimento. Fazendo 
alguma das coisas anteriores ou tudo junto você está fazendo 
jornalismo. É claro que eu fiz um resumão, mas tem que fazer isso. 
Tem que pensar numa relevância social sem estar amarrados com 
fontes, tem que ter essa liberdade. Você pode conhecer a fonte, mas 
não ter o medo de desagradá-la (J2, demitido, em entrevista à autora, 
2017). 
 

 O papel do jornalismo enquanto fiscalizador do poder público também é 

destacado por este outro profissional, apesar de reconhecer a falta de interesse 

do cidadão comum por esse tipo de assunto. Ainda assim, o jornalismo estaria 

contribuindo para melhorar a sociedade, como aparece na segunda fala citada.  

(…) A gente faz um trabalho de fiscalização que normalmente o 
cidadão comum não faz. O cidadão comum não quer nem ler sobre 
política, quem dirá fiscalizar um político. Ou mesmo uma empresa. Às 
vezes a pessoa quer notícia de consumo, uma fábrica do carro, mas 
ela não quer saber o que o contrato da montadora com o governo do 
estado diz, por exemplo. Isso é uma coisa que só o profissional 
treinado, quem tem isso como carreira, que é jornalista, que tem uma 
cabeça que tem que fazer. Isso para mim não mudou. Os princípios 
que você aprende na faculdade, que você aprende dentro de uma 
redação, os ideais que você aprende, isso não mudou. A sociedade 
vai continuar precisando de pessoas como o jornalista pra conseguir 
evoluir, para conseguir consertar as coisas, consertar os problemas, 
melhorar a gestão e etc. (J10, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2018).   
 

 Este outro profissional avalia que a função do jornalismo é contribuir 

para um mundo melhor, e que o bom jornalismo sempre terá lugar na 

sociedade. 

Para mim ser jornalista é contribuir para um mundo melhor. Do 
mesmo jeito que o médico tem a missão de curar, a missão do 
jornalista nesse planeta é construir um mundo melhor. Têm muitos 
jornalistas que acham que ser jornalista é simplesmente comunicar, 
sem compromisso com que isso seja negativo ou positivo. A minha 
visão é que o comunicar é colocar em comum aquilo que constrói, 
que torna uma sociedade melhor. (…) Eu acho que um bom 
jornalismo será sempre indispensável, diria até que tem um campo do 
jornalismo que será sempre indispensável que é o jornalismo 
investigativo (J5, demitida, em entrevista à autora, 2018). 

 

 Dentro deste grupo há ainda o relato de um profissional que reconhece o 

jornalismo enquanto fiscalizador, mas pondera que ele também pode ser muito 
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perigoso, se usado para o mal. Além disso, lembra da função que o jornalismo 

exerce de garantir o direito à informação. 

O jornalismo acho que ele é sim um poder, um poder à parte que a 
gente tem para fiscalizar, para cobrar, para dar voz, mas ele pode ser 
muito perigoso também. Então eu acho que [são] “dois pesos e duas 
medidas”. Ao mesmo tempo em que é uma ferramenta que a gente 
pode usar para fazer o bem, a gente pode usar para fazer o mal 
também. Mas, mais do que nunca ele tá ligado a um direito 
constitucional que a gente tem, tá ligado a vários, liberdade de 
expressão, liberdade de imprensa… A gente tem o direito de se 
informar e de ser bem informado e eu acho que o jornalismo acaba 
exercendo esse papel (J13, editor da Gazeta do Povo, em entrevista 
à autora, 2018). 
 

 Já o segundo grupo – jornalismo enquanto ferramenta de emancipação 

– entende o jornalismo como um instrumento de independência, que possibilita 

ao cidadão entender os seus direitos e cobrar por eles. Como consequência, 

visa estimular o senso crítico.   

Eu acho que a missão do jornalismo é você levar as pessoas a 
raciocinar sobre a realidade delas. Não apenas apontar os erros, mas 
que elas comecem a pensar sozinhas, a partir daquilo que você tá 
dizendo, quais as soluções para aqueles problemas. Pra mim, a 
missão do jornalismo e essa: mexer com a pessoa a ponto de ela 
começar a questionar a própria realidade dela e onde ela poderia 
mexer para melhorar essa realidade (…) O bom jornalismo é 
indispensável para a sociedade (J4, repórter da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2018). 

 
 Para outro profissional, a função do jornalismo é dar voz ao cidadão para 

“ajudá-lo a tomar decisões, mas não formar a opinião para ele, mostrar os dois 

lados para tentar fazer ele chegar num consenso” (J14, pediu demissão, em 

entrevista à autora, 2018). Há também o profissional que acredita que o 

jornalismo pode sim mudar a vida das pessoas, exercendo um papel social. 

Eu ainda acho que o jornalismo na prática é para você mudar a vida 
das pessoas, ou de alguma forma dar ferramenta para que essas 
pessoas consigam mudar a sociedade, transformar essas pessoas 
em leitores, que conseguem ter uma leitura da sociedade. Acredito 
que o jornalismo é uma ferramenta, um quarto poder, uma maneira 
de se ajudar (…), que o jornalismo tem um papel social (J3, editor da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017).  
 

 Por fim, no terceiro grupo temos o relato de um profissional que foi o 

único a admitir que entende o jornalismo como instituição política e de negócio. 

O discurso padrão sobre o que é o jornalismo e sua importância é quase 

onipresente, não fosse este relato – de alguém que trabalha no núcleo principal 
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do veículo, o ethos69 – em que admite que o jornalismo, pra ele, é uma prática 

que visa defender o interesse de um grupo, neste caso, do dono da empresa. É 

um discurso cético dentre tantos que ainda acreditam no jornalismo tipo ideal, 

normativo, aprendido na universidade. 

Eu enxergo o jornalismo como meio de defender causas das pessoas 
que conseguem bancar essas causas, desde que elas não sejam 
desonestas. O jornalismo é um negócio. O jornalismo não dá 
dinheiro, dá prejuízo. Então quem tem, tem que canalizar. Aquela 
função social, blá blá blá, isso não existe mais em nenhum lugar do 
mundo (J12, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018). 

 

 A visão do entrevistado acima parece condizer com aquilo que ele faz no 

dia-a-dia; ou seja, não há um conflito entre o que se espera e o que se faz, ao 

contrário do restante dos profissionais. Para este último grupo, a distância entre 

jornalismo ideal e jornalismo real é grande.  

Não é aquele jornalismo que a gente sonhava na faculdade. Não é o 
jornalismo que a gente sonhava quando entrou para o jornalismo, 
mas... Eu sinceramente não sei como lutar contra isso, porque hoje, 
por exemplo, se eu sair do jornal que eu trabalho por não concordar 
com eles estarem se posicionando de um lado ideológico eu vou 
fazer o que da vida? Eu vou escrever pra onde? Ou eu vou para outro 
jornal de outro polo ideológico. É difícil, é uma situação meio 
deprimente porque não é exatamente o que a gente esperava (J7, 
repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018). 

 

 Por conta disso dessa dualidade, os entrevistados avaliam que os 

fatores econômicos interferem diretamente no conteúdo produzido, 

evidenciando a fragilidade do campo e da profissão, como a fala abaixo indica. 

Aí estava lá eu editando matéria, aquelas matérias ’10 livros sobre 
por que o comunismo faz mal pra sociedade’… Não que eu seja 
comunista, mas pera aí, sabe? Como se a outra ponta fosse a melhor 
coisa que existisse. E eu senti que eu não estava fazendo isso. De 
repente, começaram aquela polêmica do homem nu no museu e 
achei aquilo muito surreal, porque quando eu vi, tinha lá 10, 12 
matérias na minha editoria batendo naquela tecla. Ou então a matéria 
mais acessada do jornal inteiro era “mulher trans estupra criança no 
banheiro”, que é um caso que aconteceu lá nos confins de uma 
cidadezinha dos Estados Unidos, que saiu em um jornal 
sensacionalista por lá e resolveram fazer aqui. E eu ficava pensando: 
eu estudei tanto para isso? Acho que tem alguma coisa errada aí. É 
só esse o jornalismo que eu consigo fazer? Então não quero mais 
fazer (J14, pediu demissão, em entrevista à autora, 2018). 
 

                                                           
69

 O ethos, segundo Charaudeau (2008), diz respeito à imagem de si construída a partir do 
discurso. Portanto, nas editorias que compõem o ethos serão encontrados discursos que 
reforcem a imagem que a Gazeta do Povo quer que o público tenha dela. Isso significa, de 
antemão, que a produção jornalística será fortemente condicionada pelos valores que a 
empresa defende. 
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 Apesar de reconhecerem a distância entre o que acreditam ser o 

jornalismo com aquilo que executam na prática, os profissionais ainda assim 

avaliam que conseguem fazer, em alguns momentos, esse jornalismo mais 

próximo do ideal. É na atuação profissional que ficam mais claras como 

funcionam esses processos, como veremos a partir de agora.  

 

 4.3.2 Atuação profissional 

 

 Apesar de uma parte significativa dos entrevistados afirmar que 

consegue fazer pautas que impactam na vida das pessoas e desempenhar 

aquilo que acredita ser o bom jornalismo, é possível identificar sentimentos de 

angústia e frustração na fala de alguns profissionais, como é o caso do excerto 

a seguir.  

Eu acho que hoje é um pouco distante essas duas questões, do que 
é jornalismo e o que é ser jornalista, porque eu olho para minha 
prática e são poucas as vezes em que eu me sinto confortável ou que 
eu olho digo "eu fiz jornalismo". Às vezes eu recebo um elogio de 
uma matéria e aquilo me causa angústia, não causa felicidade, 
porque eu penso que eu não tô fazendo certo, eu não devia tá 
recebendo elogios (J3, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à 
autora, 2017).  
 
 

 Apesar desses sentimentos percebidos, a maioria dos profissionais 

ouvidos nesta pesquisa acredita que consegue fazer pautas que impactam na 

vida das pessoas dentro da Gazeta do Povo. As convicções do grupo não 

parecem figurar entre os motivos principais pelos quais os jornalistas não 

desempenham aquilo que consideram como o jornalismo próximo do ideal. 

Porém, a própria rotina de trabalho, aliada ao fato de o veículo ser uma 

empresa, é um fator de limitação para se conseguir fazer uma matéria bem 

feita, dentro daquilo que o profissional espera. 

Consegue [fazer o bom jornalismo] em doses homeopáticas, a 
resposta é essa. A gente consegue fazer, mas a gente luta contra um 
sistema para conseguir fazer. E daí esse sistema não tô falando de 
nada perverso, tô falando das necessidades que a gente tem no dia-
a-dia e que a gente tem que driblar pra conseguir fazer algo 
significativo. Sempre foi assim, não foi o fim do impresso da Gazeta 
que impôs o desafio do digital, ele já existia. Se a gente continuasse 
com o impresso aqui a gente continuaria com esses desafios talvez 
até maior porque teria que entregar o jornal impresso todo dia (J10, 
editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).   
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 Para outro jornalista, com a fala apresentada abaixo, o constrangimento 

organizacional é um dos principais níveis que dificultam a prática.  

Não vou ser inocente de falar que os grandes veículos não têm 
interesses próprios, principalmente comerciais, porque acima de tudo 
são empresas. Mas eu acho que a gente pode exercer sim [o bom 
jornalismo]. Talvez não 100%, não com toda liberdade, e nem sempre 
com base em nossas próprias convicções, porque a convicção é do 
patrão. Mas eu acho que a gente pode fazer sim, mesmo com tudo 
isso, um bom jornalismo; pode trazer à tona temas que talvez não são 
(sic) tão explorados, que a gente julga importante e com viés de 
informação mesmo. Eu acho que nem tem tanta preocupação hoje de 
você ser imparcial ou parecer imparcial, não precisa isso. Acho que 
você consegue colocar tua própria visão ali e fazer uma diferença. 
Mas eu acho que pode sim, às vezes é difícil, vou te falar, mas dá sim 
(J13, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018). 

  

 Mesmo considerando a rotina produtiva como uma barreira, este 

jornalista citado acima acredita que conseguiu fazer boas matérias em “95% 

das vezes”, e que só deixou de fazer pautas mais relevantes nos seus últimos 

meses na empresa. Apesar das limitações, este profissional acredita que 

conseguiu se realizar profissionalmente na redação da Gazeta do Povo. 

Ali eu consegui me realizar profissionalmente, fazer reportagens 
instigantes, reportagens de denúncia. (…) Você tem que buscar ser 
relevante de alguma maneira, deixar um legado mesmo que seja 
pequeno para a sociedade. Fazer matérias fiscalizando o poder 
público, por exemplo. Quando você não faz isso não está fazendo o 
dever de casa. Têm as dificuldades de poder de produção, tem o 
tempo exíguo, a matéria poderia ficar muito melhor se tivesse mais 
tempo para apurar, mas têm coisas que se tem que fazer de um dia 
para o outro. Se acontecer hoje uma tragédia você tem que apurar. 
(…) As rotinas elas existem, elas estão aí só que você tem que tentar 
driblar isso, tem que adaptar a elas para fazer o melhor jornalismo 
possível dentro dessas limitações (J2, demitido, em entrevista à 
autora, 2017). 
  

 Porém, alguns dos entrevistados presumem que a qualidade do 

jornalismo que você desempenha está diretamente ligada ao tempo de carreira 

e ao status que possui frente aos pares. 

Eu conheço jornalistas do meu tempo que ainda trabalham na Gazeta 
e continuam fazendo jornalismo. Agora isso talvez tenha a ver com o 
tempo de casa, com experiência, com reputação, com prestígio que 
esse próprio jornalista conseguiu. Eu não vejo, por exemplo, um 
recém-formado entrando no jornal tentando fazer aquele tipo de 
jornalismo que ele acha o ideal. Acho que nesse momento tem um 
grande polvo de vários tentáculos que vai moldando os textos, pautas 
e linhas de pensamento desses novos jornalistas (J8, demitido, em 
entrevista à autora, 2018).  
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 Dos nossos entrevistados, apenas um profissional admitiu não conseguir 

fazer jornalismo dentro do veículo depois da reformulação editorial. Para ele, 

exercer a profissão vai muito além de produzir conteúdo, algo que qualquer um 

faz hoje em dia. Dependendo da pauta, considera que era “qualquer coisa 

travestida de jornalismo”. Porém, nem sempre foi assim. Corroborando com a 

fala de outro profissional apresentada no início do tópico, este entrevistado 

afirma que até alguns anos atrás, quando atuava em uma das sucursais da 

Gazeta do Povo, tinha-se a preocupação de contar histórias interessantes do 

interior do estado, e aí sim era possível fazer jornalismo.  

Naquela época a gente tinha quatro sucursais no interior do estado, 
Cascavel, PG, Londrina e Maringá. Era um trabalho que assim, 
nossa, eu me orgulhava muito de fazer, porque a gente tinha tempo 
para fazer as pautas, a gente conseguia pensar em coisas que 
fossem diferentes, tentar levar um outro olhar para o leitor que tava 
na capital, um olhar diferente sobre o interior. Naquela época ainda, 
eles começaram a sentir que as pessoas elas iam deixar de assinar o 
jornal, ter o impresso, e começaram a pensar no que que seria... o 
que era essencial no jornal, o que era importante que as pessoas não 
iam encontrar em outros lugares. E ai a gente começou a fazer um 
método que chamava MCI, Medida Crucialmente Importante. (…) Era 
uma época fantástica, porque assim, eu trabalhava seis horas por dia, 
porque era de segunda à sexta, não tinha o sábado, então eu tirava 
10% do meu horário durante a semana para me dedicar a alguma 
atividade em que eu pudesse encontrar um personagem legal, 
pudesse encontrar uma pauta que tivesse fora da urgência das 
coisas, a gente ia em eventos, tinha conversas com pessoas, tentava 
se relacionar com fontes sem a necessidade de você ser obrigado a 
tirar uma pauta dali. E na maioria das vezes saiam pautas muito 
legais. Nossa, foi uma época maravilhosa (J14, pediu demissão, em 
entrevista à autora, 2018).  

 

 Com os relatos apresentados nesta parte, fica evidente que a atuação 

profissional do jornalista foi ainda mais afetada pelas mudanças editoriais pelas 

quais a Gazeta do Povo passou. Porém, o que fica aparente é que essa prática 

sofre mais com a mudança para o online do que propriamente a partir das 

convicções do grupo que se tornaram norteadoras da linha editorial do veículo. 

Tirando o profissional que acredita que o jornalismo é meramente um negócio, 

não possuindo exatamente uma função social específica, os demais avaliam 

que a rotina de produção acelerada, especialmente do digital, inibe a 

possibilidade de investir em pautas mais aprofundadas, bem como em temas 

que consideram importantes do ponto de vista profissional, mas que 

eventualmente vão contra a posição do veículo.  
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 Até aqui conseguimos observar como os jornalistas percebem as mudanças 

pelas quais vem passando a redação, principalmente no que diz respeito à sua rotina 

de produtiva, bem como o papel do jornalismo na sociedade. Mas, de que modo os 

profissionais caracterizam essa fase? Sob o discurso da crise ou apenas de 

convergência tecnológica? É sobre essas questões que nos deteremos no último 

tópico desta seção.  

 

 4.3.3 Percepções a respeito da crise do jornalismo 

 

 O discurso da crise apareceu no depoimento dos jornalistas. Para a 

maioria, o jornalismo passa por mais de uma crise, agregando uma série de 

fatores – sendo o econômico o principal deles –, mas ainda há certa dificuldade 

para defini-la. Dois profissionais acreditam que o melhor termo para definir este 

momento é “transformação” e não crise, pois avaliam que é um período de 

mudanças que vão além do jornalismo, impactam nele, e por isso é preciso 

repensar as lógicas da profissão.  

 Na perspectiva da crise econômica tem-se a questão muito ligada ao 

modelo de negócio e à perda da publicidade, que antes sustentava os veículos. 

Porém, a econômica nunca aparece sozinha na fala dos profissionais, está 

sempre associada a outro fator, como podemos ver na fala a seguir. 

Eu tenho pra mim que essa crise não é só financeira, ela não vai só 
como a gente tá se sustentando e esse modelo de negócio não vem 
dando certo. Ela também é uma crise de conteúdo, da gente não 
saber mais direito se a gente tá fazendo jornalismo mesmo ou se a 
gente tá fazendo publicidade, entendeu? Uma publicidade disfarçada, 
assim. Porque eu acho que a questão do modelo de negócio, além da 
publicidade estar muito pulverizada na internet e daí os jornais, as 
revistas, as TVs, não tem mais a mesma força publicitária que tinha 
os anos atrás porque os anunciantes têm muito mais opções na hora 
de fazer o anúncio. Eles anunciam na TV, sim, no jornal, sim. Mas 
eles também anunciam no blog do fulano, na página do beltrano… A 
receita não é mais a mesma porque as opções são muito maiores. 
Isso é um problema econômico que gera um problema de conteúdo, 
que é: tenho poucos anunciantes, vou respeitar os anunciantes que 
tenho para não perdê-los. Então vou escrever coisas que agradam os 
meus anunciantes, entende? Eu acho que isso prejudica o resultado 
final do trabalho do jornalista (J4, repórter da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2017). 

 
 Para o profissional acima, essa crise econômica leva à perda da 

qualidade de conteúdo, visão baseada não apenas em sua experiência do 
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mercado de trabalho, mas também nas conclusões de uma pesquisa que 

realizou anteriormente.  

A conclusão da minha pesquisa foi essa: a crise do jornalismo 
econômica está diretamente ligada numa perda de qualidade de 
conteúdo. E não é apenas perda de qualidade, mas é uma questão 
de abordagem mesmo, de que temas vamos tratar e como vamos 
tratar desses temas. Claramente para agradar anunciantes, para 
agradar o público que o jornal acha que é o publico dele. Não falamos 
para todos, falamos para esse grupo de pessoas aqui (J4, repórter da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017). 

  

 Então vemos neste caso que, para os profissionais brasileiros que atuam 

na Gazeta do Povo entrevistados nesta pesquisa, há uma relação entre a crise 

econômica e a de conteúdo/identidade, já que os limites da profissão estão 

bem mais nebulosos do que historicamente se apresentava. Por conta disso, a 

própria identidade do jornalista é posta em xeque.  

Outra crise que abre ai, a crise de identidade. O que ele [jornalista] 
faz, qual é a missão dele. O jornalista de redação vai diminuir, vão 
aumentar esses de mídia, marketing também. O jornalista romântico 
que vai meter o pé no barro, que vai mudar o mundo, vai ter cada vez 
menos espaço. Eu torço para que ele não morra, que seja ainda um 
segmento do jornalismo que se abra, que o mercado jornalístico não 
perca de vista esse tipo de jornalismo, afinal ele continua sendo 
importante. Vai continuar sendo imprescindível, mas vai se tornar um 
nicho também, vai ser bem menos do que era no passado e do que é 
hoje (J1, demitido, em entrevista à autora, 2017). 
 

 A segunda perspectiva identificada é a de que a crise é da empresa, e 

não do jornalismo.  O que as duas perspectivas têm em comum é que precisam 

monetizar a informação, convencer o público a pagar por ela, e para isso, 

precisa que os leitores tenham interesse em buscá-la. O entrevistado que 

acredita ser esta a crise, defende que é possível fazer jornalismo, mas tem 

essa dificuldade de tornar o negócio rentável, já que a informação está livre 

para todo mundo na internet. Seria o caso, então, de oferecer um conteúdo 

diferenciado para angariar um público fiel. Para ele, “se você tem um veículo 

em que você pode confiar, taí o diferencial. Mas em que se pode confiar hoje 

em dia?” (J14, pediu demissão, em entrevista à autora, 2018).  

 Mas será mesmo que o leitor quer um veículo em quem possa confiar ou 

prefere consumir conteúdo que reforce o seu ponto de vista? Pela percepção 

dos demais entrevistados, além dos problemas econômicos, a grande crise diz 

respeito a um aspecto cultural e de independência, ligado ao público. Isso leva 

a uma dificuldade de compreender qual o seu papel no mundo e que tipo de 
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conteúdo o profissional deveria produzir. De acordo com o entrevistado J1, que 

foi demitido do veículo, essa seria uma crise cultural, que está relacionada 

também ao público, já que é ele quem vai consumir o conteúdo produzido, e 

tem se mostrado cada vez menos interessado em buscar informação ao 

mesmo tempo em que consome apenas informações que corroborem com sua 

visão de mundo.  

Uma vez que os veículos passam por uma crise financeira, a saída é 

tentar aumentar a receita por meio de acessos e assinaturas. E como fazer 

uma pessoa consumir o seu conteúdo e não o de seu concorrente? Oferecendo 

a ele conteúdos com valores dos quais ele compartilha, o que leva a uma crise 

de independência, segundo J8.  

 
Essa suposta democratização da comunicação de cada um expor e 
ter seu veículo particular trouxe muitos problemas e mostrou o quanto 
de gente é estúpida e ao mesmo tempo trouxe coisas boas de 
contatos, fontes. Essa talvez seja a equação para resolver. E esta aí 
sim [é] uma crise que é quase moral, de dependência de outras 
instâncias para se fazer jornalismo. Na minha opinião, é muito triste 
que uma pauta seja decidida por uma questão religiosa ou por uma 
questão política. A mediação que eu disse anteriormente fica 
novamente viciada e é um problema muito sério. Acho que a crise é a 
crise da independência (J8, demitido, em entrevista à autora, 2018). 
 

 Este outro jornalista acredita que é preciso despertar o interesse do 

público para que ele acesse a matéria jornalística, mas que é um desafio 

considerando as mudanças macrossociais que vivenciamos hoje. 

A gente escreve porque alguém precisa ler, né. [Se] ninguém le[r] o 
que a gente escreve, o que adianta a gente fazer uma grande 
reportagem? Eu acho que o problema não é só no jornalismo, é na 
construção da sociedade que a gente tem hoje. As pessoas parecem 
querer estar alienadas de certas coisas, preferem o argumento fácil, 
por isso eu acho que muita gente acaba compartilhando notícias 
falsas porque parece mais fácil pensar assim, do que pensar que o 
mundo não é só A e B (J7, repórter da Gazeta do Povo, em entrevista 
à autora, 2018).  

 
 Perspectiva parecida tem esse outro profissional: 

Sim, [eu acho que o jornalismo está em crise] mas não só por causa 
da plataforma. Não é só uma questão de mídia, de comunicação. 
Quando eu me formei já existia o desafio de fazer o cara pegar o 
jornal pra lê, ou de sentar na frente da TV para assisti um jornal. Isso 
continua existindo. E piorou (...) se você pensar que a informação 
chega até as pessoas, as pessoas estão acostumadas com isso, 
Camilla. Elas não querem ir mais atrás da notícia, entendeu? A gente 
tem que "catar" as pessoas, é basicamente isso. E eu acho que isso 
tira sim muito da atenção que a gente tinha antes às vezes em 
assuntos que a gente achava mais relevante. O tempo que eu gasto, 
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por exemplo, da gente fazendo uma investigação eu tô gastando 
publicando coisa na internet, basicamente isso. Mas têm outras 
questões, eu sei que até é delicado tocar nesse assunto, mas por 
exemplo, (...) ninguém faz investigação própria, só pega coisa que tá 
pronta da Lava Jato porque tem que correr atrás do que a Lava Jato 
tá dando (J10, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018). 
 

 O desafio de atrair a atenção do leitor e fazê-lo consumir informação 

jornalística vem desde o impresso. Hoje, no entanto, as pessoas estão menos 

ativas na busca por informação, ao mesmo tempo em que a oferta nunca foi 

tão grande (FULLER, 2010; MORAES & ADGHIRNI, 2011). Essa também é a 

perspectiva dos jornalistas que classificam o atual momento como de 

transformação.  

Eu acho que ele passa por uma transformação. Se a gente quiser 
chamar de crise podemos chamar, mas acho que o mais correto é a 
gente chamar de transformação que é uma renovação da forma, uma 
renovação da maneira como ele chega até o público, uma renovação 
da maneira que é noticiado, da maneira como ele é feito. Porque 
antes, até quando eu entrei na profissão e eu trabalhei na Folha de S. 
Paulo, não havia tantas ferramentas disponíveis como hoje e se você 
não as utiliza acaba produzindo um conteúdo inferior ao do seu 
concorrente. Nesse sentido há uma transformação, tudo está sendo 
feito de uma maneira diferente, e mais do que isso, agora a 
transformação é permanente porque a velocidade da tecnologia é 
muito grande. Então, a gente vai estar sempre tendo que olhar para 
novas maneiras de produzir, novas maneiras de fazer a informação 
chegar até o público e vai ter que continuar pensando em novas 
maneiras de fazer com que o público financie essa produção, esse é 
o fator chave de muitos jornais fecharem. Não é porque os jornalistas 
não sabem produzir ou produzem mal, pelo contrário, provavelmente 
nunca se produziu tanto, nunca se distribuiu tanto e nunca se leu 
tanto. Porém, a questão é quem paga a conta e essa questão não é 
nova, ela vem lá dos anos 90 quando os jornais começaram a operar 
no vermelho (J5, demitido, em entrevista à autora, 2018).  
 

 Por fim, a última perspectiva da crise do jornalismo relatada pelos 

profissionais é a crise de mercado, que faz parte da crise econômica, mas diz 

respeito exclusivamente às vagas de trabalho ofertadas para os jornalistas. 

Elas estão cada vez mais restritas, e uma das principais preocupações dos 

entrevistados é: se eu sair da Gazeta do Povo, onde é que vou trabalhar em 

Curitiba? Se o profissional está disposto a viver de freela ou mudar de área – ir 

para a assessoria ou então para a docência – há mais oportunidades. Agora, 

se ele pretende permanecer em redação, as opções são muito restritas. 

 De modo geral, o que percebemos é que a crise do jornalismo é algo 

ainda de difícil compreensão. Parece consenso que há uma crise econômica, 

mas ela não é a única. Há um conjunto de variáveis que influenciam ou são 
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influenciadas pelas questões econômicas, e que leva a um impacto direto no 

jornalismo. A partir das perspectivas apontadas pelos entrevistados, podemos 

agrupar a percepção da crise do jornalismo em três categorias: a) crise 

econômica e de conteúdo/independência, que corrobora com os achados de 

De Mateo, Bergés e Garnatxe (2010) e Roudakova (2017); b) crise econômica-

cultural; c) crise econômica e de mercado, perspectiva próxima de Nichols e 

McChesney (2000).  

 Seja em crise ou em transformação, o cenário atual exige do jornalista 

diversas atribuições e manobras para conseguir exercer sua prática profissional 

de modo adequado – ou do modo mais próximo do que considera correto. Há, 

portanto, diversos processos de negociação para que isso aconteça. É sobre 

eles que trataremos no último tópico deste capítulo. 

  

4.4 Processos de negociação da prática jornalística 

 

 Nesta última parte, abordamos os processos de negociação entre cultura 

profissional e cultura organizacional que os profissionais da Gazeta do Povo 

recorrem para justificar suas práticas na redação, dentro dos seus limites. 

Começamos, portanto, discutindo a tomada de posição do veículo, que 

perpassa todos os demais processos de negociação.  

 

 4.4.1 Da tomada de posição do veículo 

 

 Além da audiência, as convicções da Gazeta do Povo, anunciadas junto 

à apresentação do novo projeto editorial, passaram a orientar fortemente a 

produção. Nos anos 90, o controle familiar era muito grande na redação. O 

jornal era muito ligado ao seu dono, Francisco Cunha Pereira Filho, o “Dr. 

Francisco”, que tratava pessoalmente da pauta e da capa do jornal. Isso mudou 

no final da década: “No final dos anos 90, que foi quando eu cheguei no jornal, 

o jornal experimentou uma grande liberdade de pauta, uma grande liberdade 

de modelo muito focado naquilo que os próprios jornalistas queriam fazer e 

tudo mais (J9, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018). Mas 
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em 2017, o veículo voltou a ficar à mercê das crenças familiares, de uma 

maneira nunca experimentada antes. 

 Com uma proposta polêmica, a Gazeta do Povo se posicionou acerca de 

determinados temas, deixando clara a opinião particular do grupo. A questão 

toda que envolve as convicções é que elas se materializaram na linha editorial 

do veículo, guiando a produção jornalística pelo interesse particular e não 

coletivo.  

As convicções da Gazeta do Povo, no entanto, não incidem da mesma 

forma em todas as editorias. Existem algumas que estão diretamente 

relacionadas a elas, que integram o ethos do jornal. O ethos é um núcleo 

formado pelas editorias-chaves, que tem como objetivo principal reforçar as 

convicções do grupo. Compõem o ethos as editorias de Mundo, Ideias, Justiça, 

Educação e Sempre Família – que embora seja considerado um veículo 

segmentado independente, possui jornalistas trabalhando nele, divide a mesma 

redação com os da Gazeta do Povo, possui link da página junto com as 

editorias no menu do site70 e trabalha de forma integrada, como dito 

anteriormente.  

A ideia do ethos é justamente o grupo que é para servir de vitrine da 
Gazeta. Ele tem que refletir as convicções da Gazeta. Então as 
editorias que compõem o ethos foram muito bem pensadas, porque 
elas têm que mostrar o que a Gazeta pensa. Justamente por isso 
questões como aborto, família estão dentro do ethos. A ideia (…) é 
ser uma vitrine do que a Gazeta é. As pessoas têm que entrar no 
ethos e falar “tá, isso aqui é a Gazeta” (J13, editor da Gazeta do 
Povo, em entrevista à autora, 2017).  

  

 Com isso fica claro que as convicções têm um peso muito maior nessas 

editorias do que em outras. Os jornalistas que não atuam nesse núcleo não 

precisam se apegar tanto às convicções porque geralmente os assuntos que 

eles cobrem não vão bater de frente com o posicionamento do grupo. Por isso, 

depende muito de onde se olha: 

O Bom Gourmet não é [alinhado], a Hauss não é tanto, o Viver Bem é 
pouquíssimo alinhado. O Viver Bem é alinhado no seguinte sentido: 
precisaríamos falar de métodos de contracepção. Se tivermos que 
falar disso, teremos que falar de uma maneira ridícula, então não 
vamos falar. Você percebe que é do mesmo grupo porque 
determinados assuntos não estão sendo debatidos. Mas a posição da 
minha editora é “ah, nós vamos ter que falar sobre a legalização da 
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 Conforme é possível ver no arquivo em anexo.  
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maconha descendo o cacete, então nós não vamos falar” (J4, 
repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017). 

  

As convicções servem, assim, a diferentes propósitos: deixam claro qual 

a opinião do grupo acerca de determinados temas e atuam como filtros de 

seleção de assuntos que se mostram muito fortes, apesar do curto espaço de 

tempo em que está em vigor. De acordo com um dos entrevistados, “90% da 

redação não concorda com esse tipo de atitude”, e acredita que a Gazeta seja 

um veículo de direita com uma redação de esquerda.  

O conflito profissional versus o organizacional se mantém, mas fica 

encoberto. Apenas um dos jornalistas que atua no ethos revelou que não vê 

problemas em expressar a opinião da casa, mas que ele, pessoalmente, 

concorda com quase nenhuma delas. Por outro lado, todos afirmam que acham 

mais honesto com o leitor tornar públicas as opiniões do grupo.   

Eu acho muito mais honesto você assumir a posição de vez, você 

sabe o que vai encontrar ali, você não procura algo contrário ali. Você 

tem N veículos que você pode procurar. Tem muita alternativa de 

informação. Aqui você vai ler isso, baseado nisso, por causa disso e 

disso. Tem lá nas 20 convicções, é por causa disso que aqui é assim. 

Então eu acho muito honesto. Talvez seja o modelo mais correto, só 

que as pessoas ainda não absorveram isso, digeriram, porque 

ninguém mais fez isso no Brasil. Não estou puxando a sardinha nem 

nada, mas eu acho legal. Não adianta você esperar uma pauta pró-

aborto na Gazeta do Povo. Aí é um problema seu se você tá 

esperando isso porque tá escrito ali que você não vai encontrar isso, 

sabe? Então eu não entendo por que as pessoas se surpreendem ou 

acham isso assim agressivo (J12, editor da Gazeta do Povo, em 

entrevista à autora, 2018).  

 

 Com a tomada de posição, alguns jornalistas avaliam que os leitores 

saberão, de antemão, os princípios que guiam a produção jornalística da 

Gazeta do Povo.  

Eu acho que é legal assim se posicionar, sabe, porque dai as 
pessoas sabem realmente daquilo que elas estão lendo. As pessoas 
que vão vir até a Gazeta vão saber que elas vão ler um conteúdo 
produzido por jornalistas, mas que vai ter esse tipo de 
posicionamento; vão saber que a Gazeta se posiciona dessa 
maneira, então eu acho que é... Talvez antes de ter a internet como 
apoio pra isso, talvez eu não pensasse assim, mas hoje tem veículo 
para tudo, né. Tem veículo pra todo mundo. O complicado é pensar 
que a Gazeta é um jornal, que é para ser plural, e que tem um 
posicionamento. Esse é o complicado de entender. Mas aí ele tem 
tanto conteúdo para o pessoal do ethos que vai firmar isso aqui, 
quanto o pessoal que vai falar de conteúdos como todos os outros 
veículos estão falando. É uma opção que a Gazeta teve de se 
posicionar, de dizer olha, o nosso desejo como veículo é que as 
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pessoas pensem assim, incentivar esse tipo de pensamento. (…) As 
informações têm chegado à população como têm que chegar, da 
mesma maneira, mas as pessoas sabem que ali é um veículo que 
tende a pensar dessa forma, então em alguns conteúdos você vai ver 
um posicionamento muito forte, em alguns você vai ver o jornalismo 
como tem que ser feito, sem entrar em questões mesmo (…) (J11, 
repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  
 

 Os jornalistas que avaliam como positiva a tomada de posição da 

Gazeta do Povo partem do pressuposto de que os leitores vão consumir as 

notícias publicadas no veículo tendo plena clareza de seu lugar de fala. Porém, 

outros profissionais entendem que a maior parte do público não tem esse 

entendimento a respeito das convicções, já que a tomada de posição é uma 

prática pouco comum nos veículos brasileiros71.  

O leitor comum nem presta atenção nisso [sobre a linha editorial e a 
posição ser escancarada], ele não tem noção. A gente vive num 
tempo de fake news, as pessoas não estão interessadas em checar 
dois lados de uma mesma moeda. Elas vão ler aquilo e tomar como 
verdade, como se fosse o único viés da informação. Para mim, o 
público não tem noção que a Gazeta tem uma posição clara, falando 
da massa mesmo. Claro, têm pessoas que conseguem perceber isso, 
mas quando você tem engajamento com alguma coisa. Mas a 
população não. A maior parte do acesso não é acesso direto, é por 
meio de redes sociais. Você acha que essas pessoas tão 
interessadas? Muita gente nem lê o negócio inteiro (J14, pediu 
demissão, em entrevista à autora, 2018).  

  
 A posição dos profissionais diverge em relação aos impactos que isso 

tem na produção jornalística. Alguns não veem problema orientar a produção 

pelas convicções do grupo; outros avaliam como problemático, mas acreditam 

que é melhor pensar diferente e estar dentro do veículo para tentar utilizar as 

brechas que surgem. Há também uma questão, posta em alguns momentos 

por quase todos os profissionais, que é o fato de ele não estar trabalhando ali 

obrigado. 

Eu sei que a casa, a Gazeta, é contra o encarceramento em massa, 
que é uma visão que eu tenho também. Só que antes esse era um 
assunto que não tinha tanto espaço (…). Não sei nem qual era a 
opinião da editora anterior sobre o assunto, mas era um tema que 
não era tão abordado. E eu consigo abordar, eu consigo fazer matéria 
sobre isso. Nossa, fazer matérias sobre direitos humanos… Esses 
dias eu fiz uma matéria e eu fui massacrada pelos leitores, mas eu 
sei que o pessoal aqui gostou, que era explicando o que era os 
direitos humanos, que a gente não pode ter essa visão que direitos 
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 O jornalismo de posição é mais comum na França e em alguns países europeus (CHALABY, 
1996), embora também esteja presente em veículos americanos. Nos Estados Unidos, embora 
haja a separação entre informação e opinião de modo mais claro do que em relação à França, 
por exemplo, há veículos que são declaradamente conversadores, como é o caso da Fox News 
Channel. 
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humanos é só para bandido, e tal. Então eu consigo encaixar temas 
que são muito caros a mim, que eu acho que às vezes falta espaço 
na mídia, e eu sei que a casa também é favorável. Assim, eu tenho 
que entender que nem sempre eu vou conseguir colocar todos os 
temas de acordo com a minha visão, como é o caso do aborto, mas 
eu tenho que respeitar a visão da casa, afinal eu não trabalho aqui 
obrigada, ninguém me obrigou a trabalhar aqui, eu escolhi trabalhar 
aqui. Quando eu aceitei trabalhar na editoria (…) eu sabia que era 
assim, então vamos lá. Mas ao mesmo tempo eu consigo encaixar 
esses outros temas que eu acho que merecem mais espaço e que a 
própria casa acha que merece mais espaço, então é o que eu te falei, 
vai dançando conforme a música para fazer esse jornalismo no qual 
eu acredito (J13, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018). 
 

 Este outro profissional acredita que é melhor estar dentro do grupo e 

tentar, pelas brechas, fazer alguma coisa de diferente, do que estar fora do 

veículo. 

Eu acho o seguinte. A Gazeta não é o veículo ideal que eu sonhava 
trabalhar, não era na Gazeta que eu esperava trabalhar. Mas eu 
também acho que não adianta eu ficar do lado de fora apontando o 
dedo e dizendo 'ah esse conteúdo tá ruim'. O que eu tento fazer 
estando dentro da Gazeta e tendo uma posição diferente do veículo 
(…) é fazer um jornalismo honesto da seguinte forma: se eu não 
posso falar desse tema da forma que eu devo falar, eu prefiro que 
outra pessoa fale, entendeu? Se o veículo, e não é só na Gazeta que 
isso acontece, no Estadão eu vi acontecer em vários momentos -, se 
o veículo quer que eu fale desse tema, dessa forma, e eu não acho o 
certo, eu prefiro que outra pessoa escreva, da forma como o veículo 
quer. (…) Então como eu ajo em relação a não concordar com o 
veículo? Eu acho que você tem que implodir o sistema de dentro pra 
fora. Eu acho que é melhor eu tá dentro do jornal, mesmo que não 
concorde com ele, e poder falar das coisas que eu quero, da maneira 
que eu quero, e talvez evitar falar coisas que o jornal gostaria que eu 
falasse da maneira que eu não tô de acordo, do que estar do lado de 
fora só apontando o dedo e dizendo que esse conteúdo é ruim, 
porque se todo mundo que acha o conteúdo ruim ficar do lado de fora 
apontando, o conteúdo ruim nunca vai ser melhor, entendeu? (J4, 
repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017).  
 

 O que fica claro com a pesquisa é que os jornalistas que atuam nas 

outras editorias são muito mais críticos às convicções do que os jornalistas que 

trabalham no ethos. Para estes, a consciência pesa menos, pois acreditam que 

fazem um bom jornalismo, dentro dos seus limites, sempre colocando a 

manutenção do emprego como justificativa. Eles acreditam que mesmo tendo 

que trabalhar com temas específicos, a partir de enquadramentos pré-

determinados, é possível fazer um jornalismo de qualidade. Os profissionais 

que atuam nas editorias do ethos assumiram a coordenação recentemente, e 

dizem que nunca publicaram matérias sem dar voz aos envolvidos, apesar de 
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admitirem que os argumentos mais fortes, que têm mais espaço, vão ser 

aqueles que vão ao encontro da posição do grupo.  

Eu tenho que aprender a dançar conforme a música. Isso que eu 
aprendi aqui, e eu não sei se cinco anos atrás eu conseguiria fazer 
isso ser tão desprendido. Mas, por exemplo, têm temas que são 
caros à minha editoria e que são caros à casa. Eu sempre cito o 
exemplo do aborto. Eu, particularmente, sou favorável ao aborto, mas 
a Gazeta do Povo não. E o aborto é um assunto que está englobado 
na minha editoria. Então óbvio que eu vou ter que dar notícias [sobre] 
o aborto nos EUA, por exemplo, “ah o Arkansas vai restringir o 
aborto, vai proibir remédios abortivos”. A Suprema Corte não aceitou 
a ação que contestava isso. Eu vou ter que dar essa notícia e nas 
entrelinhas eu vou ter que mostrar que essa é uma notícia boa, que é 
uma decisão boa. Então depende dos termos que a gente usa (J13, 
editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018). 
 

 O exemplo citado pelo entrevistado representa um caso em que o fato é 

considerado positivo pelo grupo. Mas, e se o fosse o contrário? Uma decisão 

de um país que decidiu legalizar o aborto? Segundo o profissional, o veículo 

daria o factual, mas acharia um modo de mostrar o posicionamento da casa. Às 

vezes isso é feito nas entrelinhas, outras vezes de forma mais explícita. Uma 

das estratégias é trocar os termos da notícia, por exemplo: em vez de falar 

“feto”, substituem por “seres humanos não nascidos”, termos que entregam o 

posicionamento do grupo. 

 Por ser o único veículo de maior expressividade no Paraná, a Gazeta do 

Povo presta um “desserviço à sociedade”, conforme um de nossos 

entrevistados, uma vez que baseia sua matéria-prima, o jornalismo, em 

crenças particulares. Para um dos entrevistados, isso é antidemocrático.  

Se a gente for pensar em comunicação democrática, será que é 
democrático eu ter um veículo de comunicação que é o maior do 
Estado trabalhando com convicções na base da religião? Pensando 
questões que são de saúde pública, com religiosidade? Eu acho 
muito ultrapassado. Esses dias foi bem constrangedor e fiquei bem 
feliz de ter saído, com a publicação de um vídeo das eleições, que 
aparecem vários jornalistas e colegas dizendo que a reforma 
trabalhista foi ótima e positiva, que temos que pensar num candidato 
que preze pelo núcleo familiar... (J14, em entrevista à autora, 2018).  
Eu acho que hoje, salvo editorias específicas, a Gazeta tá prestando 
um desserviço social. Eu entendo meus professores que se dizem 
decepcionados comigo e ai vendeu sua alma ao diabo. O que eu 
posso dizer é: estou tentando fazer de um jeito diferente do que é 
feito no restante do jornal. Eu acho que piorou. Mas em algum 
momento eles precisam perceber que isso piorou. Dá retorno de 
audiência, mas em algum momento isso vai parar de acontecer. 
Existe um limite de crescimento (J4, repórter da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2017).  
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O limite de crescimento é pontuado por outros profissionais. A Gazeta se 

tornou um veículo nacional, sendo que 80% da audiência é de fora do Paraná, 

segundo o próprio GRPCOM72. Para um dos profissionais, isso acabou 

comprometendo a cobertura de algumas regiões da capital e também do 

estado, já que “a gente não tinha um outro grande jornal fazendo o que a 

Gazeta fazia, no mesmo perfil” (J10, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à 

autora, 2018).  

A Gazeta do Povo mantém hoje duas editorias relacionadas à política, 

que está no DNA do veículo, segundo um de nossos entrevistados: uma 

referente ao cenário nacional e outra ao local. Ainda de acordo com o grupo, 

que afirma fazer uma “forte cobertura local”, a audiência da grande Curitiba 

chega a dois milhões de visitantes únicos no mês.  Mesmo assim, alguns 

aspectos ficam desassistidos, já que a carga de trabalho é maior – por ser um 

veículo online e agora nacional -, e a concorrência aumentou.  

Como a gente é um veículo digital, a gente concorre até com a nossa 
amiga RPC nas matérias locais. Todo mundo virou concorrente, não 
tem mais jornal concorrente. Mas aquilo que a gente sempre 
considerou que era o DNA da Gazeta, então, por exemplo, na editoria 
de política da Gazeta, fiscalização do governo do estado e tal, isso a 
gente fez questão de não deixar morrer e nem era a vontade da casa 
que fosse assim, entendeu? Mas é um fato, a audiência nacional já é 
maior que a audiência local, mas em nenhum momento, mesmo por 
vontade das editorias, te digo isso, em nenhum momento houve a 
vontade de largar a cobertura local. Houve sim um remanejamento de 
esforços, mas porque era uma questão de estratégia, escolher o que 
fazer em momento de crise. Eu entendo isso por parte da empresa, 
posso não concordar com a estratégia, mas eu entendo que alguma 
coisa tinha que ser feita, uma decisão precisava ser tomada senão 
daqui a pouco não ia ter ninguém trabalhando... A Gazeta ia ter 
fechado (J10, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018).  

  

A estratégia de expandir para o nacional foi uma resposta à crise, aliada 

à projeção que Curitiba teve no cenário brasileiro por conta das investigações 

da Lava Jato. Segundo um dos entrevistados, as equipes foram se 

transformando para atender essa demanda, já que “muita gente acabava vindo 

pedir informação daqui porque sabia que a gente tava por aqui, que era um 

jornal sério, um jornal com qualidade de conteúdo” (J11, repórter da Gazeta do 

Povo, em entrevista à autora, 2018).  
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 O objetivo final do veículo é conseguir assinantes e não apenas 

audiência. Por isso a opção de direcionar o conteúdo para um público mais 

segmentado, que compartilha dos mesmos princípios que o grupo. Assim, a 

Gazeta angaria um público que quer ver suas visões reforçadas e legitimadas 

pela mídia, e que não está preocupado com o contraditório. 

O que a gente percebe foi feito sim toda uma análise de aceitação, e 

eles também partiram do princípio da visibilidade que Curitiba 

começou a ter no cenário nacional na questão política. Então a virada 

não foi só pelas convicções, a virada também foi a questão do 

impresso/online e alcance nacional... No aniversário agora da Gazeta 

foram feitos alguns vídeos que o pessoal colocou em Facebook 

pedindo para que as pessoas comentassem o que elas achavam da 

Gazeta e tal. E a gente vê que tem gente que assina a Gazeta lá no 

nordeste justamente porque a gente traz informações que vários 

veículos nacionais trazem, mas a gente tem essa questão das 

convicções, então, sei lá, pessoas sendo religiosas ou não, acho que 

muito mais religiosas, no caso, mas que procuram justamente a 

Gazeta porque é um veículo que traz tudo, tanto essa questão 

nacional, quanto um posicionamento mais centro-direita, então é o 

que o pessoal acaba procurando. (…) Então isso é bem bom, 

pensando que a gente é de Curitiba, que as pessoas às vezes nem 

sabem que a gente existe, que Curitiba existe no mapa brasileiro 

(J11, repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  

  

Essa estratégia parece estar surtindo efeito. Segundo o GRPCOM, a 

Gazeta do Povo é o quarto “jornal quality” mais lido do Brasil, sendo o que mais 

cresceu em audiência em 2017. Porém, alguns entrevistados acreditam que 

essa tendência de crescimento vai cessar em algum momento, já que os 

conteúdos são previsíveis. Ademais, não compreendem como que a Gazeta 

passou a focar nesse tipo de público, já que por muito tempo ela trabalhou a 

partir do conceito de “cidadão interessado”. 

É um tiro no pé essa escolha por esse público que eles fizeram 

agora, para a minha surpresa. Porque apesar da atmosfera mais, 

digamos, conservadora - eles se dizem centro-direita - do jornal, foi o 

Dr. Guilherme que nos ensinou o conceito de cidadão interessado. 

Quem é o cidadão interessado? É alguém que tem vida urbana, 

pertence à classe A e B - até aí bate com os estudos de todos os 

outros jornais brasileiros - e que é alguém que tem algum tipo de 

engajamento social, seja num time de futebol, uma igreja, uma 

ONG... Que é a pessoa interessada no mundo. E eles, para a minha 

surpresa, optaram por um público que é um público, me desculpe, 

insensível, individualista. Dentro dos clusters, o cluster do 

individualista é alguém que agora tá lá, quer ler aquela bosta daquele 

Rodrigo Constantino, que é uma piada pronta. Porque quanto tempo 

você vai aguentar ler o Rodrigo Constantino? Porque ele repete a 

mesma coisa sempre. É o tipo de leitor que diz: eu sei que tá lá o 

cara que fala o que eu quero ouvir, mas eu não vou acessar mais, 
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porque o cidadão interessado é alguém que convive com alguém que 

pensa diferente dele. E isso eu aprendi com o Guilherme (J15, pediu 

demissão, em entrevista à autora, 2018).  

  

A partir desses relatos, podemos apontar algumas mudanças 

importantes: a) até a virada para o digital, a redação da Gazeta do Povo era 

mais plural e os critérios que guiavam a produção noticiosa eram 

majoritariamente jornalísticos. A partir da virada para o digital, a audiência é 

que dita o ritmo da produção, consagrando-se como um critério de seleção, e 

reduzindo a qualidade do material do ponto de vista do interesse público; b) os 

jornalistas não veem problemas na Gazeta declarar sua opinião a respeito de 

determinados assuntos, mas para a maioria, o problema reside no modo como 

isso interfere e limita a produção jornalística; c) as opiniões, materializadas nas 

convicções da Gazeta, é o que regula a produção, indicando os assuntos que 

devem ser tratados e como devem ser abordados; d) a maneira como as 

convicções são incorporadas na rotina depende da natureza da editoria, sendo 

que existem algumas que foram criadas com o objetivo de explicitar e difundir a 

posição do veículo acerca de determinados temas. Por conta de todas essas 

características, alguns valores profissionais são postos em disputa, como 

veremos a seguir.  

  

 4.4.2 Dos valores profissionais 

 

 Como dissemos anteriormente, muitos profissionais acreditam que 

conseguiam fazer boas matérias e reportagens baseadas em parte dos valores 

profissionais até meados 2015, quando houve a mudança de gestão. Com isso, 

a linha editorial do veículo mudou, e consequentemente, impactou nos valores 

jornalísticos embutidos na prática. Por outro lado, os valores profissionais da 

maioria dos jornalistas não mudaram. Eles ainda acreditam num jornalismo 

fiscalizador, defensor do bem público, que tenha relevância e faça a diferença 

na sociedade. No entanto, reconhecem que é difícil desenvolver esse 

jornalismo na prática, apesar de tentarem. 
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 Alguns profissionais – especialmente os que saíram da redação antes do 

fim do impresso – acreditam que possuíam algum grau de autonomia para 

desempenhar a sua função.  

Não sei se autonomia, mas eu conseguia mostrar meu serviço e o 
pessoal gostava das pautas, gostava do meu trabalho. Autonomia 
você nunca tem sozinho né. (…) Tinha algumas limitações, claro que 
tinha. Por exemplo, uma matéria que eu fiz sobre aborto tinha que 
colocar a opinião de uma pessoa contra aí eu disse para colocar, mas 
que deveria colocar uma opinião a favor também (J2, demitido, em 
entrevista à autora, 2017).  
 

 Este outro profissional conta que viu vários jornalistas lutando para fazer 

uma matéria equilibrada, de qualidade, enquanto esteve na redação, mas que 

o produto jornalístico deixou de ser plural quando a empresa passou a 

enxergar um nicho de audiência e a investir nela.  

Muitas vezes eu defendi o trabalho feito na Gazeta, porque eu estava 
na redação, eu via as pessoas lutando para não ser uma coisa 
tendenciosa, procurando sempre ouvir todos os lados, fazer um 
jornalismo mais amplo, democrático. O produto jornalístico era bem 
plural, mas a partir do momento que começaram a experimentar 
colocar um pouco mais da linha editorial no conteúdo jornalístico, 
viram que aquilo começou a trazer o resultado positivo e foi quando 
eles enxergaram que poderiam investir neste nicho (J1, em entrevista 
à autora, 2017).  
 

 Este outro jornalista avalia que até certo tempo atrás havia alguma 

autonomia dos profissionais na redação, com a possibilidade de discordar dos 

chefes. Porém, nem todos os jornalistas seguiam este caminho.  

Quando a gente não fazia o que eles tinham pedido... A Ana Amélia, 
o Guilherme, mesmo o Dr. Francisco diziam olhem, avaliem. Teve 
coisas que eles me pediram que eu não fiz, e eles nunca me 
cobraram. E teve coisas que eu fiz, que eu achei que valia a pena. 
(…)Tanto que eu era editorialista, e quando eu fui eu deixei claro: ó, 
só não faço editorial contra o sistema de cotas, redução da 
maioridade penal... Isso era furar a minha consciência. [Mas] tinha 
pessoas que faziam (J15, pediu demissão, em entrevista à autora, 
2018).  

  

Fica evidente que a troca de chefia influenciou bastante na liberdade dos 

profissionais da redação. Percebe-se, pelos depoimentos, que com a antiga 

direção, o jornalismo era mais “blindado” das influências exógenas. O 

compromisso do jornalista com os valores profissionais parece ter sido uma 

das condicionantes para se trocar os cargos de chefia – quem defende mais o 

jornalismo do que a empresa não tem como atender as expectativas do dono 

do veículo, especialmente após as mudanças editoriais.  
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O meu grau de liberdade era total, 100% de liberdade. Porém, 
a gente fazia reuniões de conselho editorial semanalmente e as 
vezes eu tinha que dar explicação do por que fiz certa opção 
ou não. Enquanto a interferência, ela no começo não existia 
(…) e ela começou a vir muito forte em 2014 com a crise, que 
de fato o jornal estava operando no vermelho e esse vermelho 
foi ampliando. Então quando a pressão começou a ampliar na 
parte do marketing, da parte das áreas de negócios (…), 
quando isso foi ficando insustentável e eu fui brigando contra 
isso sem ceder às pressões, eu já sabia que seria inevitável a 
minha demissão. Então eu não vivi uma pressão porque eu 
procurei não aceitar a pressão (J5, demitida, em entrevista à 
autora, 2018). 

  

Se os seus superiores não defendem os princípios da profissão, a tarefa 

fica muito mais difícil para os subordinados. Devido a isso, os que permanecem 

trabalhando na Gazeta do Povo reconhecem que possuem pouca liberdade, 

mesmo quando ocupam o cargo de editor.  

Eu nunca cheguei e fiz uma matéria assim “ó, eu fiz essa matéria, tá 
pronta”. Eu não sei se é uma coisa... Mas eu nunca tentei também 
fazer isso, talvez seja uma coisa minha, um medo. Tudo que eu faço 
antes eu falo com [os meus superiores] que eu tô pensando em fazer 
uma matéria sobre tal assunto. Talvez isso tenha um pouco a ver com 
a minha inexperiência também, eu nunca me senti totalmente segura 
para fazer isso, nunca tentei fazer de uma forma mais autônoma. Mas 
hoje eu considero que tudo que eu faço passa por um superior antes. 
Mais por uma escolha minha do que a liberdade que eles me dão. 
Eles nunca falaram e eu também nunca perguntei (J13, editor da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  

 

 Grande parte dos profissionais entrevistados acredita que as mudanças 

implementadas pela Gazeta do Povo são maléficas ao jornalismo. Um dos 

entrevistados defende que o jornalismo vive de pluralidade de ideias, e não de 

opiniões únicas, sendo que é essa pluralidade que enriquece o debate, 

especialmente num momento de forte polarização política. Segundo ele,  

(…) não é só reforçando uma posição ideológica que a gente vai 
fazer esse binarismo ridículo sumir. E eu confesso que deixei um 
pouco de acompanhar o jornal porque eu não me identificava mais 
com aquilo. Pouquíssimas vezes uma matéria me chamou a atenção 
porque a mudança foi realmente brusca. (…) Eles fazem jornalismo 
provinciano, tosco e contaminado. Eu acho que tem muita 
contaminação aí que acaba deixando o produto com uma qualidade 
inferior. Você pode ter um posicionamento político e ideológico, mas 
tem que [haver] certo respeito. Eu acho que às vezes ultrapassa o 
ponto do bom senso em alguns textos, em algumas colunas ou em 
algumas pautas. Eu acho isso um grande problema (J8, demitido, em 
entrevista à autora, 2017).  
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 Apesar de ter posicionamentos que direcionam a pauta, alguns 

jornalistas acreditam que ainda trabalham trazendo os diferentes ângulos de 

um mesmo assunto. Eles reconhecem que há um favorecimento para um dos 

lados, mas que não deixam de ouvir todos os envolvidos, salvo quando se trata 

do Sempre Família. O Sempre Família, embora seja, formalmente, um veículo 

à parte, funciona na mesma redação da Gazeta do Povo e emplaca, inclusive, 

conteúdos na home, conforme podemos ver na figura abaixo: 

 

 

FIGURA 5 – Chamadas da home da Gazeta do Povo 
Fonte: Reprodução (2018) 

 

 Na página principal, o Sempre Família aparece como editoria igual o 

Viver Bem e a Hauss. Deste modo, consideramos que ele é parte integrante da 

Gazeta. Por ser um veículo extremamente segmentado, dificilmente haverá 

algum tipo de pluralidade nos conteúdos veiculados neste espaço, apesar de o 

profissional acreditar que ainda assim faz jornalismo. A questão da diversidade 

de vozes representando diferentes posições parece ser um problema superado 

para estes dois profissionais, pois defendem que as matérias passam a 

informação necessária e ouvem os lados envolvidos.  

Não existe essa ilusão de que o jornalismo é plural. Eu vejo como 

ilusão, desculpe. Posso estar errado também. Mas sempre vai ser 

tomada uma posição do seu lado, mesmo quem tá escrevendo… 

Você não vai ser 100% neutro. Eu tenho as coisas que eu acredito 

que são contrárias às convicções daqui. Muitas delas, obviamente. 

Se você perguntar pra mim, por exemplo, de aborto, eu não sou 

contrário ao aborto; por mim podia regular totalmente, mas aqui 
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funciona assim. Tá explícito, se eu não tivesse essa orientação, por 

eu acreditar nisso, invariavelmente eu acabaria pendendo pra pauta... 

(J12, repórter da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).   

 

 Sobre a pluralidade de pautas, o profissional referenciado abaixo 

acredita que a Gazeta do Povo continua pautando tudo que deve, só que há 

uma orientação norteadora. Para ele, a pluralidade está ali, mas vai se 

defender um dos lados – e para ele isso não é um problema.  

Têm todas as pautas, você só não pensa a pauta diferente. Por 
exemplo, se eu pego uma pauta de ideologização de ensino (…), a 
gente não dá nada sem ouvir a escola. Você não pode só ouvir as 
pessoas que estão… Você tem que ouvir a escola. Tem que ouvir a 
escola, ou a secretaria municipal ou ouvir o professor que tá falando 
tal coisa. Tanto que tem N coisas que a gente não dá porque eu não 
conseguir ouvir a escola. Então você ouve todo mundo, só que eu 
não vou defender aquilo, não vou contemporizar aquilo porque eu sei 
que as convicções dizem que eu não posso contemporizar aquilo ou 
defender aquilo. É uma visão a partir da pauta, ela determina a visão 
que você vai ter na pauta, não que a pauta não vá ser plural e não 
vão ser abordados todos os lados (J12, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2018).  

  

Ao optar por uma determinada linha editorial, baseada em convicções 

particulares, A Gazeta do Povo limita o jornalista a trabalhar de acordo com os 

valores de sua profissão. Para alguns, como visto acima, isso não é problema 

porque, ainda assim, é possível buscar a pluralidade, o contraditório, um dos 

pilares do jornalismo. Apesar de tudo, os profissionais que ainda acreditam no 

jornalismo buscam formas de executar a atividade baseadas nos princípios 

norteadores da área, mesmo sendo difícil.  

Eu acho o seguinte. A Gazeta não é o veículo ideal que eu sonhava 
trabalhar, não era na Gazeta que eu esperava trabalhar. Mas eu 
também acho que não adianta eu ficar do lado de fora apontando o 
dedo e dizendo “ah, esse conteúdo tá ruim”. O que eu tento fazer 
estando dentro da Gazeta e tendo uma posição diferente do veículo - 
é nítida assim, a opinião do veículo não encontra a minha em 
praticamente nenhum ponto - é fazer um jornalismo honesto da 
seguinte forma: se eu não posso falar desse tema da forma que eu 
devo falar, eu prefiro que outra pessoa fale, entendeu? Se o veículo, 
e não é só na Gazeta que isso acontece (…) quer que eu fale desse 
tema, dessa forma, e eu não acho o certo, eu prefiro que outra 
pessoa escreva da forma como o veículo quer. Não quero eu colocar 
o meu nome num troço que eu não acredito. Então assim, toda 
matéria que tem o meu nome eu acredito naquele conteúdo. É um 
conteúdo que eu tenho a consciência tranquila que eu apurei, fui 
atrás, pesquisei o quanto pude sobre ele e quando eu publiquei, pode 
até ser que eu tenha falhado, coisa que todo mundo tá sujeito, mas 
quando eu publiquei era o melhor que eu podia fazer. Então como eu 
ajo em relação a não concordar com o veículo? Eu acho que você 
tem que implodir o sistema de dentro pra fora. Eu acho que é melhor 
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eu tá dentro do jornal, mesmo que não concorde com ele, e poder 
falar das coisas que eu quero, da maneira que eu quero, e talvez 
evitar falar coisas que o jornal gostaria que eu falasse da maneira que 
eu não tô de acordo, do que estar do lado de fora só apontando o 
dedo e dizendo que esse conteúdo é ruim, porque se todo mundo que 
acha o conteúdo ruim ficar do lado de fora apontando, o conteúdo 
ruim nunca vai ser melhor, entendeu? (J4, repórter da Gazeta do 
Povo, em entrevista à autora, 2017).  

 

Como pudemos observar, em algumas editorias a liberdade é um pouco 

maior – e isso acontece naquelas que não fazem parte do ethos. Por outro 

lado, as que compõem esse núcleo são mais controladas pela direção e tem 

uma relação muito próxima com o dono do veículo, o “Dr. Guilherme”, que 

sempre está na redação participando das reuniões com esse grupo. A linha 

entre informação e opinião fica muito tênue nesses espaços, o que pode, 

inclusive, confundir o leitor. Os jornalistas que atuam nessas outras editorias 

menos centrais parecem ter uma visão mais crítica em relação ao veículo, 

resguardando os valores clássicos da profissão. Por outro lado, os que atuam 

no ethos relativizam as decisões do grupo, e se mostram mais bem resolvidos 

com essa negociação. E como será que se dá a negociação entre princípios 

jornalísticos e audiência? Trataremos disso no tópico seguinte.  

   

 4.4.3 Do papel da audiência na produção noticiosa 

 

Nesse cenário de forte polarização política, marcada pela onda do 

antipetismo (GALLEGO, ORTELLADO & MORETTO, 2017), a Gazeta do Povo 

investe num discurso visando puxar parte desse público que tem as mesmas 

concepções que ela, além de oferecer conteúdos que são de interesse do 

público. A audiência, portanto, interfere na produção noticiosa de uma nova 

maneira.   

 Quando havia o jornal impresso, o peso da audiência se materializava 

na tiragem e circulação da Gazeta do Povo. Enquanto jornal, o conteúdo 

parece que tinha um peso maior do que a simples tiragem. Já no online, como 

é possível acompanhar em tempo real a repercussão daquela matéria, o 

conteúdo acabou perdendo um pouco de qualidade. 

A gente tinha acompanhamento permanente de audiência, mas a 
gente tinha como premissa máxima de não colocar a audiência acima 
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do conteúdo. Então a audiência era superimportante, mas jamais a 
gente abandonaria um conteúdo por causa disso. Por causa disso 
que conseguimos vários prêmios do Diário Secretos e outros tantos 
que foram conquistados com reportagem de alta qualidade que não 
deu tanta audiência, mas que deu bastante prestigio para o jornal (J5, 
em entrevista à autora, 2018).  

 

 Este profissional admite que a audiência é um fator que precisa ser 

levado em consideração no processo produtivo, diferente do jornal impresso. 

No meu caso (…) eu penso na minha pauta, eu que entrevisto, eu 
quem escrevo, eu quem faço tudo. Eu não gostaria que fosse assim, 
mas é um pouco que automático que você pense em fazer pautas e 
matérias que dê audiência. No impresso isso não existia porque não 
se tinha esse controle de quantas pessoas estavam lendo sua 
matéria, o que impactava mais no impresso era a qualidade da 
matéria (J6, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018). 

 

 Todos os entrevistados disseram acompanhar as métricas de audiência 

de suas publicações. “Hoje a gente tem várias televisões pela redação inteira 

com a meta da redação total e quanto que falta para atingir. E isso é muito 

depressivo” (J3, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017). Outro 

profissional, que não está mais no veículo, afirma que a cobrança pela 

audiência acontece desde antes do fim do impresso, quando a Gazeta deu a 

primeira grande guinada ao online. No entanto, ele revela que a decisão 

editorial não era tão apelativa quanto hoje, que a prioridade hoje é a “audiência 

a todo custo, e isso foi deixado claro logo que saí” (J8, demitido, em entrevista 

à autora, 2018). Este profissional exemplifica como é pensada a matéria 

visando um maior número de cliques: 

A gente vê que tá tendo uma alta demanda de pessoas procurando 
sobre Meghan Markle no Google, a gente procura conteúdos que a 
gente possa linkar de alguma maneira isso porque a gente sabe que 
vai puxar o nosso conteúdo. Por exemplo, a gente fez uma coisa 
bobinha também, uma lista de nomes de reis e uma lista de nomes de 
rainhas para você dar para a sua filha ou para o seu filho. Olha que 
coisa mais linda (…). Isso entrou de um jeito tão bom no Google que 
a nossa audiência subiu absurdamente, de um jeito que a gente não 
esperava. A gente sabia que as pessoas estavam procurando sobre 
esse assunto, mas subiu muito a audiência (J11, repórter da Gazeta 
do Povo, em entrevista à autora, 2018). 

 

 Embora admita que a audiência seja um fator chave dentre as metas do 

jornal, este outro jornalista não avalia que a audiência controle primordialmente 

seu trabalho no dia-a-dia.  

É obvio que a gente tem metas, mas é óbvio que elas não são só 
isso, a gente tem uma combinação de metas, digamos assim, a 
audiência é uma delas. A gente tem outras metas internas que são 
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umas metas de qualidade, tem o projeto impacto, né. Dá uma 
olhadinha no projeto impacto da Gazeta que a gente tem tentando em 
parceria com o Google e outros, que é pra gente tentar estimar o 
novo impacto do jornalismo, que é uma coisa tão difícil de fazer, mas 
é uma ideia de projeto. Então é óbvio que a gente olha pra audiência. 
Como que a gente olha pra audiência? Então eu sei que na minha 
área, por exemplo, as matérias que as pessoas mais leem via rede 
social é carreira. Elas adoram ler oportunidade de emprego, como ir 
bem numa entrevista... Então é óbvio que eu penso nisso quando eu 
tô fazendo o meu planejamento, por exemplo. Quando eu penso 
numa pauta de carreira eu já sei que ela vai ser ideal para uma rede 
social e que ela tem que ter um título para rede social, por exemplo. 
Um bom título para rede social. Diria que no dia-a-dia é dessa forma 
que funciona. Mas de qualquer maneira, não, audiência não é o que 
rege o nosso trabalho aqui, não é só o que importa na hora que eu 
vou fazer uma matéria, produzir (J10, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2018).  
 

 Para este outro, que tem a mesma percepção, a influência está na 

priorização do conteúdo, e não na seleção dos acontecimentos. 

Não interfere na seleção, tô sendo bem sincero, mas interfere na 
priorização, digamos. Se eu vejo algo que pode dar audiência e 
responder mais rápido na audiência e esse negócio não pode ser 
deixado, tem que ser feito agora ou o quanto antes, eu paro de fazer 
talvez algo que eu esteja fazendo mais elaborado. Mas nunca foi 
derrubado nada porque não ia dar audiência. Tem que ter o tato pra 
saber o que você vai priorizar em determinado momento (J12, editor 
da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  

  

Cada editoria tem uma meta mensal a ser alcançada e talvez isso 

interfira no modo como a audiência incide sobre o processo produtivo. A meta 

de Justiça, por exemplo, é de 600 mil visitantes únicos no mês; a de Educação 

gira em torno de 720 mil; e a de República, 3,6 milhões73. Por conta disso, a 

preocupação com os acessos passou a ser constante, e o que chama a 

atenção das pessoas, no geral, começou a ser publicado no veículo, mesmo 

não atendendo necessariamente aos critérios jornalísticos. Um dos 

entrevistados, ao contrário do que disse o citado acima, relatou que já ofereceu 

pautas que foram derrubadas porque não iam gerar audiência.  

Você faz, sei lá, uma matéria sobre a calcinha que vai usar no ano 
novo. Isso te deixa decepcionada. Ou quando você vai sugerir uma 
matéria na reunião de pauta e eles falam na tua cara assim: "não! 
isso não vai gerar audiência. Não vamos investir nisso agora". Ou 
então quando você vai lá, batalha, faz uma matéria que acha que vai 
ser interessante e o editor segura porque sabe que não vai dar 

                                                           
73

 Os jornalistas informaram que a meta de Educação é de 6% do total da meta da Gazeta do 
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torno de 720 mil acessos e 3,6 milhão, respectivamente. No entanto, até o momento de escrita 
deste capítulo, Justiça e República nunca tinham alcançado a meta.  
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audiência naquele momento e vai esperar para desovar num período 
que... [tipo] fim de semana, que a gente sabe que ninguém lê direito o 
site. Aí realmente não dá audiência, [e] fala: “oh, não deu audiência, 
viu? Por que a gente perdeu tempo fazendo essa matéria?”. Aquilo te 
dá uma pontinha de desgosto (J3, editor da Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2017). 

 

 Em outro relato, percebemos uma visão mais otimista do profissional 

nesta relação entre pautas que geram audiência e as que não geram (mesmo 

sendo importantes). Apesar de noticiarem coisas que não acham relevantes, os 

cliques gerados por esses materiais permitem produzir os que não despertam 

tanto a atenção do público. Assim, há um fator de compensação: a quantidade 

de acessos das matérias “caça-cliques” subsidia as produções de maior fôlego.  

A gente tem que saber balancear isso muito bem. Às vezes sim, eu 
vou ter uma matéria (...) que é uma bobeirinha, mas que as pessoas 
ficam muito curiosas, então essa é a minha bala de prata. Eu vou 
garantir a audiência que eu preciso pro jornal existir financeiramente. 
Mas, paralelamente a isso, eu faço muita coisa que não tem esse 
caça-clique, que às vezes não dá leitura, mas a gente tá lá. (...) É a 
nossa função social como jornalista. Não são muitas pessoas que 
leem sobre Conselho Municipal de Patrimônio, mas é o Conselho 
Municipal de Patrimônio que vai tombar 600 UIPs [Unidades de 
Interesse de Preservação], então eu tenho que fazer esse 
balanceamento muito bem todos os dias. Têm matérias legais, 
importantes, mas que talvez não chame a atenção... Algumas 
chamam, como, por exemplo, "Feirinha do Largo da Ordem pode ser 
tombada como patrimônio imaterial de Curitiba". Muita gente se 
interessou e não é uma bala de prata. Bala de prata são aquelas que 
são um pouco caça-clique, mas é uma realidade, como eu te falei, 
aquela crise econômica. Então a gente trabalha com isso. A gente 
garante uma por dia que nos garanta uma certa audiência e o resto 
depois a gente faz o que a gente precisa, o que a gente gosta, 
questões mais complexas que o povo não domina muito (J9, editor da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  

  

Outro problema causado por essa interferência no processo de produção 

é que, em alguns casos, temas importantes acabam sendo deixados de lado 

porque se sabe que há um baixo retorno. Como no impresso não havia como 

medir o interesse das pessoas em cada matéria, tratava-se daquilo que se 

julgava importante. Hoje, por outro lado, é possível conhecer detalhadamente 

os hábitos de consumo dos leitores. O lado ruim é que, apesar de o veículo 

trazer matérias importantes, aquelas que não são imprescindíveis, mas 

interessantes, talvez fiquem de fora se não tiverem apelo, como foi o caso da 

literatura, citada abaixo. 

Nas reuniões de pauta às vezes você trazia um assunto. A gente 
tinha consciência que era interessante e importante, mas dizia que 



149 

 

isso não dava audiência. Um caso específico da editoria de cultura: a 
literatura, que é uma parte fundamental da cultura, mas que a gente 
foi diminuindo cada vez mais o espaço, a abordagem, porque a gente 
fazia às vezes matérias muito bem feitas, mas que não dava nada de 
audiência. A gente foi aos poucos deixando de lado porque não tinha 
interesse desse público online, não chama atenção (J1, em entrevista 
à autora, 2017). 
 

 O exemplo da literatura é muito emblemático, considerando que ela faz 

parte de uma editoria que desde a década de 1990 tinha grande espaço no 

jornal, o caderno de cultura. De 2000 a 2007, cultura fechava 50 páginas 

semanais, era o maior caderno do jornal. Além dos 10 profissionais que 

trabalhavam na editoria, um dos jornalistas (J15) revela que tinham mais R$ 10 

mil para gastar por mês em freela. Depois da última reformulação editorial, o 

Caderno G deixou de existir. 

 O peso que a audiência tem no atual processo de produção é evidente e 

consenso entre os jornalistas. Porém, percebe-se que a maioria não concorda 

com esse tipo de prática, sentindo-se, muitas vezes, frustrado por ter que 

produzir esse tipo de conteúdo. Por outro lado, entende que a audiência faz 

parte das regras do jogo e tenta buscar formas de produzir um conteúdo de 

qualidade e que desperte a curiosidade do leitor, ao mesmo tempo. 

A gente se sentia meio culpado de colocar essas matérias caça-
cliques, mas a gente precisava deles para dar algum resultado, 
resultado numérico de audiência para a editoria. E a gente buscava 
de várias maneiras de não precisar disso. [Uma dessas formas era] 
trabalhando nos títulos, nas chamadas que iam para a home do 
jornal. Lembro de um caso que o repórter fez um texto de um filme 
russo que estava na Netflix. E ele vendeu [a matéria] para home com 
um título muito bem bolado que chamava a atenção dos leitores. Deu 
números excelentes de audiência (J1, demitido, em entrevista à 
autora, 2017).  

 
 A partir dos relatos, acreditamos que a “expectativa de audiência” que 

uma pauta pode gerar deve ser considerada um critério de noticiabilidade 

(WOLF, 2010). Ao incluir a audiência como um critério, a seleção dos assuntos 

fica mais flexível, neste caso. Devido a isso, os jornalistas acabam produzindo 

materiais que, muitas vezes, se envergonham ou que avaliam que é fraco, ou 

que não demandaram muita apuração, e por isso não merecem ser assinados, 

como revela o entrevistado abaixo. 

Durante esse período que eu estou na Gazeta, que se pode dizer que 
é bem curto (…), mudou tanta coisa também que hoje eu paro para 
pensar: “de que forma eu estou contribuindo?”, dá até uma tristeza 
fazer [algumas] matérias, sei lá… Tipo, eu fiz essa matéria (…) meio 
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chorando
74

. Tá, vou fazer porque tem que tá lá no site, mas a gente 
não bota nome. Tanto que todas as matérias que sai como “redação”, 
desculpa… Você até conversou com a pessoa pra fazer a matéria, 
mas aquilo dá vergonha e você não bota o nome. Ninguém te obriga 
a botar o nome. É uma estratégia (J3, editor d Gazeta do Povo, em 
entrevista à autora, 2017).  

 

 No processo de negociação entre critérios jornalísticos e de audiência, 

parece, infelizmente, que a audiência se tornou mais relevante do que o próprio 

jornalismo. Apesar de ainda haver pautas socialmente relevantes sendo 

produzidas, outras tantas que não entrariam num veículo jornalístico tradicional 

acabam sendo pautadas para gerar retorno de acessos. Isso garante o 

resultado econômico esperado. Assim, o jornalista é obrigado a estar atento 

não apenas ao que acontece no mundo que tenha importância para a 

sociedade, mas também àquilo que as pessoas têm discutido nas redes 

sociais.  

 Esse processo produtivo pautado também pela audiência pode levar os 

jornalistas a deixarem de propor pautas relevantes por saberem que elas não 

darão o retorno esperado no que concerne aos cliques. Isso gera um processo 

de censura e autocensura, como veremos a seguir.  

 

 4.4.4 Censura e autocensura 

 

 Quando a Gazeta do Povo foi adquirida por Francisco Cunha e 

Edmundo Lemanski, na década de 1960, já se tinha um projeto do modo como 

o jornal deveria funcionar, bem como à qual finalidade ele serviria. De acordo 

com um de nossos entrevistados, o olhar da Gazeta nesta época era voltado 

para os Estados Unidos, um jornal paranista e de campanhas.  

Tinha essa ideia da guerra, da imprensa como aquela que mexia e 
tal. Então em 62 tem uma mudança e é lógico que ela vai se cansar 
com o tempo. E já nos anos 90 já havia um certo desgaste desse 
modelo e já estava anunciado que a internet ia modificar muitas 
coisas. O jornal era baseado em classificados e não tinha 
reportagens. Ele teve um foco de mudança que foi o Viver Bem nos 
anos 80, onde a Gazeta tinha uma feição mais humana, que era 
produção, foto, personagem... Nesse caderno de final de semana. 
Tanto é que o Viver Bem é uma das pratas da casa, digamos assim. 
(…) O Dr. [Francisco] controlava muito, muito mesmo, a capa, a 
página de política - que era, inclusive, pequena -, o tal do pinga-fogo, 
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que era uma coluna que saía notinhas de política - ele podia estar no 
Japão, isso era lido. E ele tinha um grupo... O gatekeeper era feito 
pelo Arnaldo Nogueira, Nelson e do Dr. Aquino. E digamos que, como 
acontece em qualquer empresa também, algumas pessoas eram 
mais realistas do que o rei. Eu não vejo a Gazeta muito diferente do 
que tá descrito lá n’”A arte de fazer um jornal diário”, do Noblat, 
quando ele descreve o Correio Brasiliense. Era uma constante em 
várias cidades brasileiras. É um jornal que tá ganhando, chapa 
branca… O brilho da Gazeta tava nas campanhas, que era quando 
ele conseguia imprimir um caráter de um jornal cidadão junto à 
população (J15, pediu demissão, em entrevista à autora, 2018).  
 

 Desde que passou a fazer parte de um conglomerado de mídia, a 

Gazeta do Povo adquiriu essa característica de ser um jornal de campanha, 

não necessariamente campanha política em favor de um candidato 

abertamente, mas de defender as causas do Paraná. Desde sempre se 

mostrou um veículo engajado, por meio de editoriais fortes, mas de um modo 

diferente de como hoje se apresenta. Antes aparentava haver uma 

preocupação com o jornalismo voltado ao interesse público, algo que foi até 

2015, com a mudança do diretor de redação. 

Em 2008, em março, para o aniversário de Curitiba, eles lançaram de 
novo o projeto editorial e gráfico que vai até 2010, quando eles 
ganham os Diários Secretos, e aí começa a se desenhar uma crise 
muito forte ali, começaram os passaralhos. O dia que você manda 
Mauri Konig embora do jornal como é que fica a moral do grupo? 
Muita gente boa sendo mandada embora, até a gente ter aquela 
grande surpresa em 2015 que foi a demissão [da diretora de redação] 
(J15, pediu demissão, em entrevista à autora, 2018).  

 

  Desde então, o jornalismo investigativo e as grandes reportagens vêm 

perdendo força na Gazeta do Povo. Os jornalistas que atuaram nesse período, 

e depois pegaram a fase de transição, conseguem identificar nitidamente a 

redução da liberdade e o aumento do peso da opinião no veículo. Um dos 

jornalistas que atuou na editoria de política revelou que nunca sofreu nenhum 

tipo de censura, mesmo tendo feito pautas que considerava espinhosas: “(…) 

pelo contrário, sempre foi orientação de ser equilibrado, de ouvir os dois lados, 

e isso faz uns quatro anos que trabalhei com política lá. E era bem diferente do 

que como está hoje” (J1, demitido, em entrevista à autora, 2017). Esta é a 

mesma posição deste outro profissional, que diz que nunca sofreu nenhum tipo 

de censura nas 200 colunas que publicou durante sua passagem pela Gazeta 

do Povo: 

Particularmente, nas minhas matérias, o que houve foi que enquanto 
eu estava editando o Caderno G a gente tinha um suplemento que 
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saia aos sábados chamado G Ideias, que era um produto de um nível 
muito bom que a gente discutia um assunto profundamente, eram três 
ou quatro páginas de um determinado tema. Um deles era sobre 
literatura erótica feita por mulheres e adolescentes, foi um pouco 
ousado e a gente sabia, mas o tempo todo conversando com a [a 
diretora] e no último minuto de fechamento ela não me falou nada e 
só cortou uma parte do texto e o argumento foi de que faltava uma 
mulher para defender aquela opinião, que era opinião de um doutor 
em letras. Isso foi uma coisa muito ruim porque atrasou o jornal, a 
repórter ficou chateada porque isso não foi discutido e não vimos 
necessidade. Mas diretamente isso não me afetou e é uma coisa que 
eu gosto de reforçar também, as mais de 200 colunas que eu 
publiquei no jornal não tive censura nenhuma (J8, demitido, em 
entrevista à autora, 2018).  

  

A partir da mudança de chefia, as orientações para produção 

começaram a mudar radicalmente. Este outro profissional relata que não 

concordou com as novas exigências e questionou sobre o princípio ético que 

deveria reger o jornalismo. 

Era o período de impeachment da Dilma. (...) A palavra dele [do 
diretor de redação] foi: “A partir de agora, a Gazeta do Povo vai ter 
um muro poroso entre a opinião e a informação”. Até então a gente 
tinha as páginas de opinião, que a Gazeta do Povo, com o editorial, 
defendia o impeachment, e na reportagem nunca teve interferência 
para falar... (…) Até então a gente tinha liberdade pra falar, ouvir 
pessoas contra pessoas a favor, e a partir desse muro poroso você 
tinha que colocar nas reportagens o que a Gazeta do Povo defendia 
em seu editorial. Daí eu levantei a mão e falei que isso afrontava a 
ética profissional, que isso [afrontava] o interesse público do 
jornalismo. Debati [n]o que eu acredito que o jornalismo tem que ser 
útil para a sociedade (J2, demitido, em entrevista à autora, 2017).  

  

 O jornalista lembra que depois desse episódio, foi chamado para 

conversar com o chefe. No intervalo de poucas semanas, ele pegou uma pauta 

para fazer e depois se negou porque não concordava com a orientação que foi 

posta para fazer a apuração: 

(…) tinha um boato rolando que em uma das manifestações contra o 
impeachment da Dilma, as pessoas estavam sendo pagas para 
participarem. E eu falei: “Eu faço essa pauta, mas eu preciso 
participar da manifestação, sem o cartão, para fazer uma sondagem. 
Tem que checar a informação”. [E a resposta foi:] “Não, não, liga pra 
alguém aí e escreva”. Ai eu falei: “não vou fazer dessa forma”. Dai 
começaram a me mandar pautas que a gente chama de foca, né. 
Fazer matéria de tempo, matéria de buraco de rua, ai eu fui vendo 
que minha história na Gazeta estava acabando. Dito e feito. Um mês 
e meio, dois meses depois, eu fui demitido (J2, demitido, em 
entrevista à autora, 2017).  
 

 Depois da onda de demissões, permaneceram na redação jornalistas 

mais jovens e com menos tempo de carreira. Apesar de terem sobrevivido aos 
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passaralhos, fica evidente que o medo de ser demitido pesa bastante para o 

profissional mais jovem. 

Mas é claro que quando você vai escrever um negócio isso pesa, 
você pensa: poxa, não vou fazer isso aqui? E eu preciso desse 
emprego, e dai? Acontece... Aconteceu comigo, com grau menor. Só 
que eu sei de editores ali que são muito de direita e eu sei que os 
repórteres vão ter problemas em falar pra eles que não querem 
escrever daquele jeito. Eu me coloco na situação desses repórteres 
também e penso que graças a deus não é comigo (J4, repórter da 
Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017).  

  

Mesmo os que ficaram na redação passaram por situações em que a 

opinião da Gazeta deveria aparecer tanto quanto a informação. E em alguns 

casos, o material foi censurado, mesmo se tratando de um assunto de saúde 

pública.  

Fiz uma matéria uma vez sobre exames que a gestante pode fazer 
para identificar doenças no bebê. Foi barrada porque eu não discuti, 
durante o texto, a questão de que isso poderia levar a mãe a abortar. 
E eu lembro que matéria não saiu por isso, e era uma matéria bem de 
serviço (J3, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017).  

 

 Esses episódios levam ao que chamamos de autocensura, que é 

quando o jornalista deixa de sugerir assuntos e abordagens de antemão, 

porque sabe que não vai conseguir emplacar a pauta. Isso acontece tanto por 

conta da linha editorial, quanto pela questão do que dá ou não audiência.  

Questão de camisinha, por exemplo, que ele era contra matéria sobre 
isso que diz que a gente que dava ideia de sexo para adolescentes. 
Aí a gente falava, o Oscar Roquer tratava o Guilherme como um 
adulto, dizia: Dr. Guilherme, [isso] é um problema de saúde pública. 
Quem que vai impedir um menino de 14 anos de transar? Não é o 
nosso papel... Durante muito tempo ele aceitava essa interlocução, 
mas com o tempo ele foi exigindo que o grupo tivesse as mesmas 
[ideias], e foi criando, lógico, uma autocensura, porque daí as 
pessoas começam a não sugerir (J15, pediu demissão, em entrevista 
à autora, 2018).  
 

 O posicionamento do grupo aliado às métricas de audiência online tem 

levado ainda a um desaparecimento de determinados temas, especialmente 

aqueles que são sensíveis para a sociedade, como vagas em creches, 

população em situação de rua, entre outros, na opinião deste entrevistado: 

E não sai por que quem vai acessar? Ainda mais essa classe média 
que eles apostaram, ela é insensível, bastante insensível. O mundo 
dela é muito simples para o jornalismo, que é trabalhar, é mérito. De 
todos os discursos lá, o que mais me incomodava era o da 
meritocracia. (…) Se tem um discurso que é absurdamente ridículo é 
o da meritocracia, porque eles vão se escorando em meia dúzia de 
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pessoas que conseguiram furar cercos, entendeu? (J15, pediu 
demissão, em entrevista à autora, 2018).  

 

 De modo geral, percebe-se que grande parte dos profissionais avalia 

que as mudanças do último projeto editorial levaram a uma perda ainda maior 

de liberdade dentro da redação. Com as barreiras organizacionais impostas, 

passar pelo gatekeeper ficou muito mais difícil, uma vez que os critérios de 

seleção jornalísticos – como poder de elite, relevância, proximidade, magnitude 

(GALTUNG & RUGE, 1965; HARCUP E O”NEILL, 2001) - parecem que aos 

poucos estão sendo substituídos por critérios de valores morais e de audiência.  

 Agora que sabemos como a expectativa da audiência, bem como as 

convicções da Gazeta, levam a um processo de censura e autocensura, a 

última parte desta seção se destina a compreender como os jornalistas 

negociam sua identidade profissional, num contexto extremamente complexo e 

permeado por diversos tensionamentos.  

 

 4.4.5 Da identidade profissional do jornalista 

 

 Historicamente, o jornalista é visto como o profissional que diz o que é 

notícia, busca a verdade, fiscaliza, trabalha em prol do interesse público e 

procura o equilíbrio em suas matérias. Grande parte dos profissionais era 

repórter, cuja atribuição principal era a de pautar, apurar e produzir a notícia. 

Os editores, por outro lado, eram cargos para poucos profissionais, geralmente 

conquistados após alguns anos de carreira. Isso, no entanto, parece estar 

mudando. Dos 15 entrevistados para esta pesquisa, 10 ocuparam ou ocupam 

este cargo. De acordo com os relatos, a jornada de trabalho do repórter era de 

seis horas diárias, com possibilidade de fazer no máximo duas horas-extras por 

dia. Já os editores trabalham oito horas, mas não batem cartão. Em 

contrapartida, recebem um adicional de 30% no salário.  

 O editor deixou de ser um cargo de confiança, e eles também produzem, 

embora com menos intensidade, dependendo da editoria, com o diferencial de 

que possuem maior autonomia para publicar os materiais, sem precisar de 

aprovação para tudo.  
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O editor aqui ele escreve matéria, ele pensa pauta, ele faz tudo. Não 
é só um trabalho de edição como era o tradicional, antes. Na 
verdade, assim, desde que eu entrei no jornal, antes das mudanças 
no impresso e tal, os editores da Gazeta já tinha um pouco esse 
papel. A minha geração já tinha um papel mais amplo, que não era só 
pegar a matéria pronta e editar. Já era um pouco diferente (J10, 
editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  

 

 Este outro profissional avalia as principais mudanças que sentiu quando 

passou de repórter para editor. 

Assim, são várias mudanças. De repórter para editor, a principal é 
que você tá junto com uma equipe agora, você tem essa 
responsabilidade, de levar a equipe para frente, você ir para frente, a 
empresa ir para frente. Tem a questão prática de horas, é um pouco 
superior. E a responsabilidade toda né, você como repórter não divide 
dessa responsabilidade assim, talvez, tão formal. Acho que essa a 
diferença na verdade, o repórter tem responsabilidade, mas não é tão 
formal assim (J9, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018). 
 

 Embora haja essa orientação, o jornalista não é obrigado a produzir 

conteúdos multimídias. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a carga de 

trabalho diminuiu no sentido de não precisar mais produzir para o impresso e 

digital, agora os profissionais precisam se preocupar com outras partes do 

processo que antes não eram de seu escopo, aumentando, assim, a carga de 

trabalho. Tudo isso com a responsabilidade de ser um profissional que engloba 

conhecimentos de: repórter de texto e vídeo, editor de texto, social media, 

tecnologia da informação e do setor comercial. Se antes o jornalista “fechava o 

impresso e pronto, você entregou e pode ir pra casa descansar” (J9, editor da 

Gazeta d Povo, em entrevista à autora, 2018), no online a sensação é de que 

“você produz, produz e parece que nunca acabou” (J9, editor da Gazeta do 

Povo, em entrevista à autora, 2018).  

 O que acontece, segundo os depoimentos, é uma cobrança muitas 

vezes indireta, um incentivo para que se produza algo além do texto, como 

uma foto, um vídeo, ou ainda uma live no Facebook, dependendo da editoria.  

Hoje em dia a gente faz tudo. Embora a gente tenha uma equipe 
dedicada a mídias sociais, e dentro das próprias equipes, o que 
acontece que na Gazeta a gente tem as páginas digitais da Gazeta e 
dependendo da editoria, da área que você trabalha, você também 
tem uma página própria sobre sua área. Por exemplo, o caderno 
Viver Bem tem a sua página e quem cuida disso é a equipe do Viver 
Bem. Então dentro da equipe também tem que se desdobrar com 
isso. Mas de qualquer maneira a gente já busca dar uma sugestão de 
título. A gente pode já tentar um título diferente para redes sociais, 
então quando a gente tá escrevendo a matéria, a gente já cadastra ali 
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um título que acha que vai bem na rede social, a gente já cadastra no 
mesmo arquivo antes de publicar. Isso é uma coisa que a gente [tem] 
hoje. Então te digo que é pensar em várias coisas, não é uma, são 
várias coisas. (…) O jornalista parou de simplesmente se preocupar 
com a produção, que sempre foi o que a gente fez, a produção do 
conteúdo e depois que tava pronto adeus, nem sabia mais o que era 
feito com aquilo e nem queria saber também porque não fazia parte 
do nosso trabalho. E hoje a gente tem que se preocupar com a 
distribuição (J10, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 
2018).  

  

 Outro jornalista, de forma diferente, entende que a Gazeta explora o 

profissional exigindo que ele produza para diversos formatos. Apesar de admitir 

que na Gazeta do Povo é preciso desempenhar mais de uma função, sendo 

repórter ou editor, parece que essa cobrança não é padronizada, como 

podemos ver nos excertos a seguir:  

Porque quando você exige do jornalista que ele faça texto, vídeo, 
foto, você tá tirando o emprego de alguém que se especializou 
nessas coisas, tá obrigando pessoas que não tem talento para aquilo 
trabalhar com aquilo, e qual o ponto de você contratar um repórter se 
ele também vai ser fotógrafo, editor de vídeo... Você tá pagando por 
uma coisa e recebendo 15. Tem que fazer isso na Gazeta. Fui 
sozinha numa press trip e tinha que voltar com foto, ai sou eu que 
faço tudo, com celular (J4, repórter da Gazeta do Povo, em entrevista 
à autora, 2017). 
 
Faço texto, muitas vezes vídeos, faço live no Facebook porque eu me 
cobro de fazer algo diferente. Um tempo atrás fiz uma reportagem 
estilo documentário que ficou em torno de sete minutos que ficou bem 
bacana (J6, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2018).  

  

  O que fica evidente é que se espera que o jornalista produza além 

daquilo que deve, mas isso não chega a ser uma cobrança institucional para 

todos. Há editorias que são cobradas por fazerem live no Facebook; outras 

fazem porque querem; já outro profissional afirmou que não faz esse tipo de 

conteúdo por não ter talento para tal, e se fosse cobrado por ter que fazer 

transmissão ao vivo em vídeo, por exemplo, pagaria para um freelancer.  

 Com a crise econômica, cortar salários mais altos está entre as 

primeiras atitudes a serem tomadas pelas empresas.  Isso ajuda a explicar o 

motivo de a redação estar mais jovem. Ao cortar profissionais com trajetória e 

ampla experiência, reduz-se também a possibilidade de o foca ter contato com 

jornalistas mais experientes.  

É imprescindível o contato com alguém mais experiente que já sabe 
como funcionam as coisas, que pode te orientar, te indicar fonte, 
como você vai abordar essa fonte, como você tratar um assunto mais 
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espinhoso, por quais caminhos pode seguir em busca de dados, 
estatísticas, como tratar as informações que recebe... Tudo isso faz 
parte do aprendizado que você tem ali quando chega sem 
experiência nenhuma. A pessoa que vai te orientar mesmo é o colega 
do lado, às vezes nem tanto seu chefe, seu superior... Às vezes 
colega que nem é da mesma área, mas que já tem experiência, e 
pode até ter um trato mais informal com você, de falar coisas que um 
chefe não diria, de como as coisas acontecem na empresa, como 
você faz isso... (J1, demitido, em entrevista à autora, 2017).  
 

 Além disso, a inexperiência profissional, aliada ao medo de perder o 

emprego num cenário de diminuição das vagas, gera certa acomodação dos 

profissionais mais jovens. Apesar de haver indignação por parte dos jornalistas 

jovens, a falta de uma trajetória mais consolidada faz com que tenha menos 

diálogo entre redação e diretoria.  

A geração atual é mais acomodada. Muitas pessoas das gerações 
mais novas reclamam de dificuldades em pautas, porém não se 
impõem para reclamar sobre a mesma. Já o pessoal da faixa etária 
dos trinta anos, falando da minha editoria mais cultural, tendem a 
dialogar fazendo com que seu perfil jornalístico prevaleça mostrando 
maneiras de como a pauta pode ser conduzida. Quando se tem o 
desejo de desenvolver alguma pauta deve-se chegar com 
argumentos que a mesma vale a pena ser publicada, você tem que 
vendê-la ao seu chefe e convencê-lo de que é relevante. Tinham 
jornalista que iam atrás, argumentavam, conseguiam defender sua 
pauta. Porém tinha profissionais que não defendiam tanto sua pauta e 
não se interessavam em buscar pauta, ficavam mais no factual só 
(J2, demitido, em entrevista à autora, 2017). 
 

 O tempo de casa e prestígio que o jornalista tem na redação também 

colabora para que o profissional tenha voz mais ativa dentro do seu ambiente 

de trabalho. Este profissional cita um exemplo. 

Eu acho que sim, mas é claro que têm pessoas que têm um capital 
social que podem se posicionar de uma forma mais ativa. Por 
exemplo, nós tivemos uma espécie de aula/exposição do Dr. 
Guilherme falando pra gente qual é o posicionamento da Gazeta, 
onde queremos chegar, falando basicamente sobre o que eles 
chamam de convicções da Gazeta. Na minha turma tava o Galindo e 
ele tem 20 anos de casa. Então lá pelas tantas o Dr. Guilherme falou: 
A Gazeta é uma pessoa, e essa pessoa é uma mulher. Firme, porém 
serena, então ela defende sua posição de uma maneira firme, mas 
serena. Aí [ele] levantou a mão e falou: “desculpa, eu não vejo isso. 
Não acho que é assim. E digo mais, 90% das pessoas que estão aqui 
concordam comigo; como elas não podem falar isso para vocês, 
porque elas não têm 20 anos de casa como eu tenho, elas falam pra 
mim, porque eu sou visto aqui dentro como oposição”. E eu vejo 
muitas pessoas comentando com ele, entre elas, no sentido de não 
vamos deixar o que a gente tá fazendo ser contaminado por esse tipo 
de abordagem que a Gazeta quer ter. Só que os 10% da redação que 
não são de esquerda fazem toda diferença, porque são pessoas que 
não têm problema nenhum em tratar os assuntos, temas, da maneira, 
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por exemplo, como foi tratado o monitor da doutrinação (J4, repórter 
da Gazeta do Povo, em entrevista à autora, 2017)

75
.  

 

 Este outro profissional também reforça a questão do tempo de carreira 

para questionar as decisões do veículo. Segundo ele, a juvenilização da 

redação faz com que menos pessoas se posicionem.  

Das duas vezes que vi gente questionar o Dr. Guilherme era pessoas 
mais antigas, (…), que também tem uma visão bem diferente. E eu 
vejo que eles têm mais liberdade, eles publicam o que eles quiserem. 
O  tem o espaço dele. Não batendo de frente, mas dialogam. Até tem 
gente mais antiga na Gazeta, mas o que a gente percebe é que são 
mais jovens, até mesmo quem entrou em cargo de chefia está muito 
ligado ao (…) Dr. Guilherme, comparam a briga, de certa forma. 
Repórter é tudo novo (J3, editor da Gazeta do Povo, em entrevista à 
autora, 2017).  

 

 O reconhecimento, prestígio e tempo de casa – para aqueles que 

sobreviveram aos passaralhos – parecem ser as características possíveis para 

que um jornalista possa questionar determinadas ações da empresa sem sofrer 

sanções. Os mais jovens, como percebido nas duas falas acima, reclamam 

entre si, para os mais velhos, e fora da redação, principalmente. Porém, 

ninguém tem coragem de questionar o dono do jornal por medo de retaliação.  

Eu acho que isso permanece [de os jornalistas se posicionarem], mas 
menos porque as cartas já estão dadas, acho que não adianta muito 
você querer brigar por uma pauta, uma linha de abordagem porque 
você não vai conseguir e isso já deve estar cada vez mais claro lá no 
dia-a-dia. Então eu acho que sim, fica menos combativo e mais chapa 
branca nesse sentido de compadecer e se deixar envolver pelo 
posicionamento político-ideológico-religioso da empresa. Aí tem a ver 
o medo de perder o emprego né, acho que ninguém é louco, a não 
ser que você seja mais revolucionário do que jornalista, a ponto de 
querer emplacar matérias que não são do agrado do jornal, acho que 
tem esse peso em relação à área do mercado (J8, demitido, em 
entrevista à autora, 2018).  
 

 Por fim, esse profissional acredita que o jornalismo se tornou uma 

profissão de carreira curta, e afirma não se ver trabalhando na redação quando 

tiver mais de 40 anos.  

Quando eu chegar nos meus 40, 50 anos eu não sei se quero ser 
jornalista, porque eu não vejo jornalistas velhos trabalhando, a não 
ser que sejam pessoas reconhecidas. Eu acho que hoje [a carreira do 
jornalismo] é bastante [curta]. Eu vejo muito pela redação. Você vê o 
Instagram da Folha, do Estadão, você não vê ninguém mais velho 

                                                           
75

 Rogério Galindo, considerado a principal voz de esquerda da Gazeta do Povo – e talvez a 
última que trazia uma pluralidade maior na cobertura -, foi demitido no dia 5 de novembro de 
2018.  
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fazendo uma livezinha no stories, você só vê gente novíssima (J3, em 
entrevista à autora, 2017). 

  

 O que percebemos nesta última parte descritiva das entrevistas é que os 

jornalistas reconhecem que a redação está mais jovem, menos combativa e 

que o profissional possui hoje atribuições que envolvem todo o processo 

editorial, da “venda” da pauta até a circulação. São esses processos complexos 

que permeiam a identidade profissional do jornalista e fazem com que fique 

difícil de defini-la. As conclusões mais gerais a respeito das seções 

apresentadas até aqui serão apresentadas a seguir.  

 

4.5 Conclusões gerais  

 

 A partir do depoimento dos jornalistas entrevistados, percebemos que as 

mudanças na Gazeta do Povo são sentidas de formas diferentes pelos 

profissionais, apesar de haver muitos pontos de convergência de discurso. 

Deste modo, podemos tirar sete conclusões gerais a respeito de como os 

jornalistas compreendem as transformações contemporâneas do jornalismo, a 

partir da sua experiência na redação do veículo paranaense. Essas conclusões 

referem-se aos quatro eixos de análise que propomos neste trabalho: a) 

trajetória profissional; b) rotina de trabalho no cenário em transformação; c) 

concepção epistemológica e a prática do Jornalismo na Gazeta do Povo; d) 

processo de negociação da prática jornalística.  

 O primeiro ponto diz respeito ao modo como os profissionais sentem as 

mudanças, que variam de acordo com as editorias, o que oferece elementos 

para confirmamos parcialmente uma de nossas premissas. Mas, ao contrário 

do que pressupúnhamos, não são as editorias hard que sofrem mais 

influências das posições do grupo, e sim algumas que trabalham mais com 

conteúdos não factuais. Justiça, Mundo, Educação e Ideias compõem o núcleo 

denominado de ethos, cujo objetivo é reforçar as convicções da Gazeta do 

Povo. Portanto, essas editorias são instrumentos de difusão do posicionamento 

do grupo. O muro entre informação e opinião é ainda mais poroso nesses 

espaços. 
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 O trabalho jornalístico também mudou bastante depois que o veículo 

deixou de ser impresso e passou a digital. Muitos repórteres foram promovidos 

a editores, e trabalham em média 8h por dia, mas a rotina é bastante puxada. 

Por um lado, a quantidade de tarefas diminuiu, já que agora não precisam mais 

se preocupar com produção para o site e para o impresso. Por outro lado, 

possuem metas de audiência a serem batidas mensalmente, o que gera uma 

pressão constante nos jornalistas. A audiência, inclusive, torna-se um critério 

de seleção de assuntos: mesmo que a pauta não seja muito relevante, mas 

gera interesse do público, ela é feita. O inverso acontece com temas que são 

importantes, mas são pouco consumidos – alguns deixam de ser abordados.  

 A distribuição do conteúdo passou a ser uma atribuição dos jornalistas, 

que precisam “vender” as matérias para a home do site e para as redes sociais. 

Os títulos e os títulos SEO se tornaram de extrema importância para fazer as 

matérias chegarem até as pessoas e despertarem o seu interesse. No que diz 

respeito à autonomia, os profissionais passaram a ter que guiar o trabalho a 

partir das convicções da Gazeta do Povo, portanto seu grau de autonomia foi 

consideravelmente reduzido.  

 Os profissionais não veem problemas no veículo publicar sua opinião 

acerca de determinados temas, mas a maioria acredita que essa opinião não 

deveria intervir na produção jornalística. Outros, no entanto, não se incomodam 

porque veem isso como a regra do jogo. Se optaram por trabalhar no veículo, 

precisam seguir as ordens. 

 Por fim, há um gap bastante evidente entre o que os profissionais 

entendem por jornalismo e aquilo que fazem na prática. Isso tem bastante 

relação com o que entendem por crise do jornalismo. Apesar de não haver um 

consenso a respeito da crise, os profissionais a reconhecem e entendem que 

ela é econômica, antes de tudo, mas sempre aliada a outra, seja de 

conteúdo/independência, cultural ou de mercado. O que tudo isso significa para 

o jornalismo tradicional é o que abordaremos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 5 
AS TRANSFORMAÇÕES DO JORNALISMO: Análise das entrevistas com 

os profissionais 
 

 O último capítulo desta tese busca refletir sobre os resultados descritivos 

apresentados nas entrevistas com os jornalistas da Gazeta do Povo. Como 

pudemos observar, ficam evidentes que são muitas as mudanças que a 

redação de um veículo tradicional tem enfrentando e nossos achados lançam 

luz a essa realidade ainda em desenvolvimento. Para tanto, dividimos esta 

parte em duas seções, uma que trata especificamente sobre a trajetória 

profissional e as mudanças nas rotinas produtivas; e uma segunda em que são 

analisados os resultados referentes às concepções do jornalismo e os 

processos de negociação que os profissionais lançam mão para justificar suas 

práticas.  

 

5.1 Da academia ao mercado: crítica à formação e novos atributos 

profissionais 

 

 A trajetória profissional do jornalista foi incluída como uma categoria 

analítica por entendermos que o caminho percorrido pelos profissionais é um 

dos alicerces que suporta o modo como ele compreende a profissão. A crítica 

ao curso superior de jornalismo não é novidade, mas os profissionais 

continuam insistindo que o que se ensina na academia é algo muito distante do 

mercado. A crítica é compreensível, mas é preciso levar em conta que na 

universidade há uma preocupação pedagógica que o mercado não tem. É ali 

que se ensina a pensar o assunto e transformá-lo em pauta, por exemplo. Para 

isso, o professor precisa de instrumentos que permitam avaliar se o aluno está 

aprendendo de modo correto. O problema, no entanto, parece estar na falta de 

clareza a respeito de como apresentar aquilo para o mercado, crítica recorrente 

entre a dicotomia teoria e prática, que perpassa todo o processo de ensino 

(SCHUCH, 2002).  

 O embate entre o que é ensinado na universidade (teoria) e aquilo que é 

feito no mercado (prática) perpassa a fala de todos os profissionais, nos 

diversos âmbitos da formação. As avaliações identificadas aqui reforçam as 
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conclusões de Barreiros (2013), que pesquisou a opinião dos formandos em 

Jornalismo de três instituições de ensino superior de Curitiba. O autor constata 

que pouco mais de 1/3 dos estudantes que responderam ao questionário 

gostaria que o curso tivesse mais prática e 30% avaliam como equilibrada a 

relação entre teoria e prática. O dado que mais chama a atenção, no entanto, é 

dos plenamente satisfeitos com o curso, que somaram apenas 13,6% 

(BARREIROS, 2013). 

 Outra constatação interessante é o fato de que vários jornalistas 

criticaram o corpo docente com o qual teve contato durante a graduação. A 

grande questão aqui é o professor estar fora do mercado há muito tempo – e 

por isso desconhecer sua realidade atual – ou então o professor lecionar fora 

da sua área de competência. Consideramos válida a crítica até certo ponto, 

pois acreditamos que a experiência prática do mercado é importante, mas 

avaliamos que é possível estar a par do que ocorre dentro da redação por 

outras vias, como a partir da pesquisa empírica, por exemplo. Quem teve uma 

formação mais próxima da realidade do mercado reconhece a importância de 

ter um corpo docente que conheça o contexto da prática. 

 Depois de formado, o profissional sai em busca de emprego. Até 2014 

era possível participar do programa de trainee da Gazeta do Povo, o que era 

almejado por muitos recém-graduados. Por meio dos programas de trainees, 

que como vimos representam um espaço para moldar o profissional a partir dos 

interesses do grupo – tal como acontecia a partir dos manuais de redação 

(ALBUQUERQUE & HOLZBACH, 2008) -, as redações ocupam também um 

lugar de formação institucionalizada. Isso porque os trainees são selecionados 

a partir de um processo seletivo, onde os escolhidos assistem aulas, além de 

atuarem na prática. O distanciamento entre curso superior em Jornalismo e 

mercado de trabalho acaba oportunizando que os veículos tenham um peso 

maior para o profissional, já que eles ensinam e também empregam. Muitos 

consideram, inclusive, como a verdadeira instância de aprendizado no 

jornalismo (LOBO, 2010, p. 14).  

 Essa prática tem algumas consequências. Além de treinar o profissional 

recém-formado, os programas garantem certo controle sob os agentes, que 

moldam seu olhar para o mundo a partir dos posicionamentos da empresa. 
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Com isso, não queremos dizer que o profissional seja alienado a ponto de 

comprar o discurso sem fazer críticas, mas que a formação complementar pode 

contribuir para naturalizar algumas práticas, perdendo de vista aspectos 

importantes do fazer jornalístico, como a discussão de temas substanciais ao 

debate público.  

 Percebemos, assim, que o freela também se constitui como uma das 

principais portas de entrada do veículo e, mesmo não oferecendo uma garantia 

real de contratação, o jornalista muitas vezes arrisca. Para os jornalistas do 

Paraná que pretendiam seguir no impresso, a Gazeta do Povo representava o 

veículo mais expressivo no qual se poderia trabalhar, uma indicação de 

sucesso e conquista. Acreditando na promoção em médio prazo, um dos 

jornalistas entrevistados preferiu trocar a estabilidade de um emprego com 

carteira assinada no interior para “tentar a sorte” no veículo da capital. Apesar 

de todos os problemas, a Gazeta é um jornal centenário, consolidado, que 

contrata os profissionais com carteira assinada – apesar de ter bastante 

freelancer no seu quadro de colaboradores – e nunca atrasa o salário. A 

relativa segurança que o veículo transparece faz dele ainda um dos mais 

visados pelos jovens jornalistas.  

 No que se refere à expectativa versus realidade do mercado de trabalho, 

percebemos que o que os profissionais encontram na prática é diferente do que 

imaginaram quando ingressaram no curso de jornalismo. A visão do jornalista 

herói (ADGHIRNI, 2005) dá lugar a um profissional permeado pelas lógicas 

corporativas neoliberais, tendo qu se adequar à estrutura organizacional na 

qual está inserido. Tem-se aí um impasse. A academia forma os profissionais 

pensando num tipo ideal de atuação, mas ao mesmo tempo sabe que boa 

parte desses formados será absorvida por grandes conglomerados de mídia 

(FONSECA, 2005; OLIVEIRA, 2010). Não há lugar para todo mundo, é verdade 

- tanto que mais de 40% dos jornalistas brasileiros atuam na área da 

assessoria (MICK & LIMA, 2013). Porém, se não as empresas tradicionais, 

quem vai possibilitar a entrada de grande parte dos jornalistas nas redações? 

Esta é uma pergunta ainda sem resposta, um importante questionamento que 

deve ser central para pensar os currículos dos cursos de Jornalismo do país.  
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 Enquanto a resposta não vem, os veículos tradicionais continuam sendo 

os mais visados por aqueles que querem trabalhar em redação, mesmo com o 

cenário de demissões em massa e os desafios impostos por esse cenário em 

transformação.  

 Na redação, o profissional enfrenta uma série de dificuldades, que vão 

desde aprender, de fato, a escrever uma reportagem, compreender as 

dinâmicas do processo produtivo, até se familiarizar com novos conhecimentos 

exigidos do profissional, como o título SEO. Nesse cenário de transformação, 

intensifica-se a apuração “de escritório”, já que os profissionais saem pouco 

para fazer as matérias.  

 A maior parte da apuração é feita por telefone e ferramentas de 

conversação, como o Whatsapp. Cria-se, assim, o “jornalista sentado” 

(NEVEU, 2006), que se refere ao profissional que fica dentro da redação 

refazendo textos recebidos de agências ou de assessorias, deixando de lado a 

produção própria – os “redapórteres” (OLIVEIRA, 2016). Pereira (2004) 

relativiza o conceito de Neveu (2006) ao afirmar que é possível ter produção 

própria e ainda assim fazer o jornalismo de dentro da redação. Com exceção 

de editorias como Curitiba, que trata de assuntos locais, e de Esporte, que 

também fala de eventos que ocorrem na cidade, o restante acaba 

desenvolvendo seu trabalho quase todo de dentro da redação.  

 Ao saírem pouco, os jornalistas abrem mão de uma apuração mais 

detalhada, do contato mais próximo com a fonte e também de enriquecer os 

materiais com as observações que o próprio repórter faz durante esse 

processo.  No entanto, partilhamos da perspectiva de Pereira (2004) de que é 

possível apurar e produzir conteúdo próprio mesmo estando dentro da redação, 

uma vez que os profissionais entrevistados afirmam produzir pautas próprias, 

apesar de terem acesso a conteúdos de jornais internacionais, agências e 

provenientes de assessorias. 

 Outro ponto de mudança é a própria natureza do título jornalístico que 

mudou, divergindo bastante do impresso em questão de estrutura. Já que o 

leitor precisa ser fisgado pelo título, é preciso pensar em como criar uma 

chamada para que ele seja convencido a clicar numa notícia. Já o jornal 

impresso oferecia outros elementos que despertavam o interesse do leitor. 
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Reino e Bueno (2017) constataram que os títulos na internet estão mais longos, 

mas também menos criativos, e o modo como são construídos depende muito 

da experiência de cada jornalista.   

 O título está relacionado com a distribuição do conteúdo, antes 

atribuição do setor comercial do veículo, e não do jornalista. Essa preocupação 

evidencia a fragilidade do campo profissional, já que agentes não midiáticos 

remodelam as lógicas do próprio jornalismo (POELL & VAN DIJCK, 2014; AMADO 

& WAISBORD, 2015; TANDOC JR & MAITRA, 2017). Empresas como Facebook, 

Google e Twitter atuam como protagonistas na difusão de informações, mesmo 

que não tenham sido criadas para este fim. Tomando como caso o Facebook, o 

feed de notícias tem se tornado um importante elemento de seleção do 

conteúdo no qual os usuários têm acesso (BRAKE, 2017; DEVITO, 2017), 

conforme discutido no capítulo 1, já que é cada vez maior o número de 

pessoas que se informa via timeline.  

Isso tem enormes implicações para o jornalismo e também para a 

sociedade de modo geral, já que essa seleção incide na qualidade da 

informação e do discurso político que o público recebe (CARLSON, 2018; 

TANDOC JR & MAITRA, 2017). O problema reside no fato de que boa parte 

das informações que circulam nas redes sociais é selecionada a partir de 

critérios econômicos, e não jornalísticos. Há uma série de elementos que 

moldam a atuação dessas ferramentas, geralmente baseadas numa lógica de 

mercado neoliberal (POELL & VAN DIJCK, 2014). O público, que antes 

procurava mais informação e tinha acesso ao conjunto de acontecimentos que 

o jornalismo considerava relevante, agora se informa a partir daquilo que chega 

para ele via rede social, seja de fontes jornalísticas ou não (DAHLGREN, 

2010).  

 Com a ampla concorrência e a necessidade de fazer com que a 

publicação chegue aos usuários para garantir mais acesso, o jornalismo acaba 

tendo que se adaptar às normas das plataformas. Não apenas a forma é 

redefinida – matérias com listas, por exemplo, chamam muito mais a atenção 

do leitor -, mas também o conteúdo, que agora é pautado visando a maior 

audiência, além de ser distribuído de diferentes formas, dependendo do perfil 

do público de cada plataforma (DEVITO, 2017). Observamos, portanto, que o 
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conteúdo e o formato não são suficientes para fazer um post ser bem ranqueado; são 

levados em conta ainda a atuação de outros usuários na plataforma e as preferências 

do dono do perfil. Além disso, é preciso levar em consideração que as 

ferramentas, neste caso, as redes sociais, não são espaços neutros de 

sociabilidade (PAULUSSEN, HARDER & JOHNSON, 2017).  

Com o principal objetivo de fidelizar o público leitor, os colunistas e blogueiros 

se tornaram comuns nos veículos jornalísticos e a principal característica de 

sua produção é a “não limitação”, segundo Carvalho (2017). Isso porque eles 

têm liberdade de escolher o assunto, direcionamento do texto e tamanho da 

publicação sem estarem sob as regras das rotinas de produção. Esses agentes 

oferecem uma interpretação da realidade baseada em informação e/ou opinião, 

e também contribuem com o debate público (CARVALHO, 2017). Mas o que 

difere o blogueiro-jornalista que hospeda sua página no site de um grande 

jornal, como é o caso d’A Protagonista, de Madeleine Lacsko, ou ainda o blog 

de Rodrigo Constantino, ambos ligados à Gazeta do Povo, e blogs 

provenientes da blogosfera progressista, como é o caso do Blog da Cidadania, 

de Eduardo Guimarães, sem formação superior? Tirando a formação em 

Jornalismo e o posicionamento político, nada. Ambos têm liberdade total para 

produção de conteúdo e emissão do seu posicionamento político em suas 

postagens. Poderíamos falar de qualidade da informação/opinião ofertadas por 

esses atores, mas isso demandaria outro estudo, isso porque o “mundo 

ocidental passou a valorizar a mídia comercial como única fonte confiável de 

informação” (BEZERRA, 2008, p. 416). O ponto é colocar em reflexão o papel 

desses agentes no campo jornalístico, a partir da formação desses 

profissionais, bem como sobre o trabalho que desenvolvem.  

Voltando à questão da distribuição de notícias nas redes sociais, as 

páginas também servem como fonte e termômetro para acompanhar assuntos 

do momento, já que os jornalistas se baseiam no que está em alta nas redes 

sociais para construir a notícia (MESQUITA, 2017). Se algum acontecimento 

começa a ser muito comentado, os jornalistas aproveitam e fazem uma 

matéria, porque sabem que tem um público pesquisando sobre aquele assunto. 

O mesmo foi identificado na redação do jornal gaúcho Zero Hora (KUSCHICK 

E HAUSSER, 2015).  Isso incide tanto nos valores de seleção das notícias, 
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quanto na qualidade do jornalismo praticado dentro da redação – se é possível 

classificar esse tipo de conteúdo como jornalístico, sem contar as implicações 

éticas que essa prática traz (MESQUITA, 2017).  

 O que isso quer dizer é que as atribuições que um fato deve ter para se 

tornar notícia (GALTUNG & RUGE, 1965; WOLF, 2010) mudaram 

significativamente depois da adoção das redes sociais no processo produtivo. 

Junto com a possibilidade de medição da audiência, os jornalistas precisam 

agora deixar de lado alguns dos preceitos básicos aprendidos na universidade 

para lançar estratégias para chamar a atenção do público. Trilling, Tolochko e 

Burscher (2017) identificaram que notícias que tratam de questões próximas – 

ou seja, possuem o valor-notícia de proximidade – tendem a ter mais interação 

dos leitores. Mas não é só a seleção do conteúdo que importa na hora de 

pensar estratégias para conquistar mais acessos. Dos Santos Junior, Lycarião 

e Aquino (2017) constataram que o “ciclo virtuoso” da difusão de notícias no 

Facebook está relacionado a quatro fatores, para além do conteúdo: ritmo de 

publicação que não diminua a razão entre o número de seguidores e o número 

de postagens; tamanho da mensagem – nem muito longas, nem muito curtas; 

conteúdos em vídeo e publicação regular.  

 Pudemos constatar que as mudanças na rotina não tiveram o mesmo 

efeito em todas as editorias. As que tinham mais espaço no impresso, com 

tempo para apuração, sentiram mais os efeitos negativos das mudanças. Já as 

editorias que derivaram dos suplementos de final de semana que antes tinham 

pouco espaço dentro do jornal, passaram a ter mais expressividade, permitindo 

uma produção diferenciada.  

 Por conta disso, para os jornalistas que atuam no núcleo Estilo de Vida, 

a carga de trabalho com o mobile first aumentou, em vez de diminuir, diferente 

do que aconteceu com outras editorias. Isso porque agora, além de 

contribuírem para a edição semanal e ainda fecharem uma revista mensal, 

precisam produzir conteúdos diários para o online. Isso teve um impacto 

grande na qualidade da produção, já que se deixou de fazer matérias mais 

aprofundadas, que demandavam um período maior de apuração, pelo menos 

na sua editoria.  
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 Apesar dessas diferenças, um ponto que está próximo do consenso diz 

respeito às fontes, que continuam imprescindíveis ao jornalismo (MACHADO, 

2003). Não se faz jornalismo sem fontes, mas os profissionais admitem, salvo 

exceção, que entrevistam menos pessoas para produzirem a matéria, o que 

acaba interferindo não só na qualidade do material, mas no tipo de material 

produzido. 

 Assim, constatamos que há toda uma reconfiguração das normas de 

atuação dos jornalistas nesta nova redação, indo ao encontro de grande parte 

dos achados de Robinson (2011) ao investigar um jornal do meio-oeste 

americano que passou por mudanças parecidas com as da Gazeta do Povo.  

 

5.2 Do jornalismo ideal ao jornalismo real: os processos de negociação 

 

 Qual o papel do jornalismo na sociedade? Essa é uma pergunta que tem 

diversas possibilidades de resposta, dependendo de como você enxerga o 

mundo e suas contradições. O jornalismo, inserido nos meios de comunicação, 

é tido como um dos pilares da democracia (DAHL, 2009), já que possibilita o 

acesso à informação a partir de fontes diversificadas. O modo como sua função 

é entendida, no entanto, está longe de ser consenso (MELLADO et al, 2016).  

 Há autores que acreditam que os meios de comunicação – e, 

consequentemente, o jornalismo – têm o papel de publicizar temas que antes 

ficavam restritos à esfera privada, apesar de serem de interesse púbico 

(BLANCO, 2000). O objetivo é de fornecer informações relevantes para que os 

cidadãos estejam cientes dos temas que possuem relevância social e são de 

interesse do coletivo (MIGUEL, 2000; HABERMAS, 2003; DAHL, 2009). Ao 

fornecer informações fidedignas para que os cidadãos possam tomar as 

decisões que lhe cabem, o jornalismo se coloca como um dos elementos 

centrais da democracia, já que sem a informação de qualidade não há como 

exercê-la plenamente.  

No sistema democrático, o jornalismo precisa informar sem censura, 

servir como ferramenta para se fazer valer os direitos dos cidadãos e vigiar o 

poder (TRAQUINA, 2005). Essa é a visão exposta no Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros (2007), que defende que “a produção e divulgação de 
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informações deve se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o 

interesse público” (FENAJ, 2007, p. 1). Ao noticiar fatos importantes, o 

jornalismo proporciona aos cidadãos o reconhecimento de sua própria 

realidade, aumentando assim o seu interesse por ela (ALSINA, 2009). 

Cook (1999), por outro lado, avalia que o jornalismo é, antes de tudo, 

uma instituição política, onde a notícia é o resultado de negociações entre 

fontes e jornalistas. Ele operaria a partir de valores políticos, e não 

necessariamente fiscalizando o poder público. O jornalismo enquanto 

instituição política se relaciona também com o jornalismo enquanto negócio, 

embutido na indústria da mídia, que segue os padrões gerais da economia 

global (DAHLGREEN, 2010), colocando-o dependente da esfera econômica 

(HALLIN, 1992). O jornalista aqui agiria de acordo com os interesses da 

empresa – sejam eles políticos ou econômicos – visando o lucro, não passando 

de um trabalhador assalariado (ADGHIRNI, 2005; NEVEU, 2006).  

 Como abordado anteriormente, as fontes representam uma parte muito 

importante no processo produtivo da notícia, já que integram o elo básico da 

construção social da realidade por meio do jornalismo (ALSINA, 2009). Ao 

considerarmos que toda notícia é um recorte da realidade, a seletividade está 

presente, inclusive, nos agentes consultados (COOK, 1999). Deste modo, não 

apenas a seleção de assuntos e enfoques é importante aqui, mas também 

quem são as pessoas às quais o jornalista confere autoridade para falar sobre 

determinado assunto. Queiramos ou não, o jornalismo mainstream é praticado 

dentro de empresas, e assim como qualquer outra atividade se torna um 

negócio (HALLIN, 1992; TRAQUINA, 2005). Reconhecemos que esse é um 

problema que está além do jornalista enquanto profissional individual, já que a 

informação é condicionada à influência da organização da qual faz parte 

(BREED, 1999; ALSINA, 2009). 

Do papel ideal do jornalismo, ou o modo como ele é entendido, à prática cotidiana da 

profissão há uma distância considerável. Pesquisas anteriores identificaram um 

gap entre aquilo que os jornalistas entendem como jornalismo e aquilo que 

desempenham na prática (MICK & KAMRADT, 2017) – o que também 

constatamos. Diferente do que postulou Breed (1999) há mais de 50 anos, na 

redação da Gazeta do Povo o constrangimento organizacional não é velado, 
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tampouco se dá a partir de processos simbólicos ou nas entrelinhas da prática. 

As normas da política editorial são muito claras e acabam se impondo frente às 

crenças particulares dos jornalistas, que são, desde a “modernização” da 

imprensa brasileira, neutralizados enquanto sujeito, ator e autor intelectual 

(SALOMÃO, 2007, p. 134). Deste modo, a cultura organizacional torna-se a 

cultura profissional, o ethos do jornal se torna o ethos do jornalista, e a voz que 

o jornalista imprime no texto se dá baseada nas posições do veículo.  

 Observa-se que há uma predisposição dos profissionais de tentar 

emplacar conteúdos que sejam relevantes do ponto de vista jornalístico, mas 

como bem lembrou um dos entrevistados, a visão que impera é a do patrão, 

demonstrando a força que a cultura organizacional ainda tem nas redações 

(BREED, 1999; SALOMÃO, 2007; SHOEMAKER & VOS, 2011). Deste modo, o 

jornalismo praticado dentro desses grupos age como um cão-de-guarda de 

interesses da corporação, tal como identificou De Mateo, Bergés e Garnatxe 

(2010) em veículos espanhóis. 

 Todas essas mudanças evidenciam a crise do jornalismo, reconhecida 

pelos profissionais entrevistados. A crise é um fenômeno identificado e 

defendido por diversos autores da literatura especializada, conforme discutimos 

no primeiro capítulo deste trabalho. Há evidências de que o jornalismo passa 

por um período de transformação em vários países do mundo, não sendo algo 

particular de uma região ou de algum sistema de mídia (HALLIN & MANCINI, 

2004; NIELSEN, 2016).  

Uma grande parte da literatura compreende a crise pela perspectiva 

econômica, acreditando que o problema reside no modelo de negócio adotado 

pelas empresas de comunicação, baseado na publicidade (DE MATEO, 

BERGÉS & GARNATXE, 2010; FULLER, 2010; NICHOLS & McCHESNEY, 

2010; ANDERSON, SHIRKY & BELL, 2013; SIAPERA, PAPADOPOULOU & 

ARCHONTAKIS, 2015). Outros autores entendem que ela está relacionada às 

mudanças tecnológicas, que retiram dos jornalistas a posição privilegiada de 

guardiões da informação (GILLMOR, 2006; DE MATEO, BERGÉS & 

GARNATXE, 2010; ROBINSON, 2011; RYFE, 2012; AMADO & WAISBORD, 

2015; OLIVEIRA, 2016). E a terceira perspectiva é a da crise de legitimidade, 

ligada à perda de confiança (GADINI, 2017; WU, 2018), uma abordagem 
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macrossocial que considera a crise nas instituições públicas, de modo geral, e 

que consequentemente atinge o jornalismo, de forma particular. A crise leva a 

diferentes consequências, como identificaram De Mateo, Bergés e Garnatxe 

(2010) e Siles e Boczkowski (2012).  

 No Brasil, ainda há poucos trabalhos empíricos que buscam 

compreender de que forma os jornalistas que atuam na mídia tradicional 

entendem esse período de transformações. Um dos pioneiros é o estudo de 

Kuschick e Hauser (2015), que se dedicam à redação do Zero Hora. 

 O que constatamos com esta pesquisa é que para parte dos 

profissionais, a crise é uma percepção que vai ao encontro de outros estudos 

que se dedicam a compreender a crise do jornalismo no âmbito internacional. A 

busca pela lucratividade, na perspectiva de alguns autores, reduz a qualidade 

do conteúdo, levando a uma banalização do jornalismo (MEYER, 2007; 

NICHOLS & McCHESNEY, 2010; SILES & BOCZKOWSKI, 2012). Embora o 

discurso de todos os profissionais esteja amparado na perspectiva econômica, 

eles divergem no que essa crise econômica leva: a um problema de 

qualidade/independência, cultura e de mercado. Como identificado por outras 

pesquisas (DE MATEO, BERGÉS E GARNATXE, 2010; (LEE, LEWIS & 

POWERS, 2014), os veículos estão concentrando seus esforços para atingir 

um público maior, num ambiente onde os cliques têm grande impacto no que 

os produtores de notícias escolhem para publicar online. Em muitos casos, a 

qualidade do produto final é deixada de lado, já que a informação “séria” tende 

a não chamar tanto a atenção. Nichols e McChesney (2010) argumentam que 

isso já era identificado nos anos de 1990, mas parece que se intensifica nos 

anos recentes com as mudanças sociais e tecnológicas. Com a publicidade 

pulverizada, os veículos precisam pensar em estratégias de conteúdo que 

ajudem a capitanear um público que se torne fiel. Para isso, deixam de lado 

alguns princípios norteadores do jornalismo e colocam à frente formas de 

garantir algum retorno financeiro. Há ainda o problema que reside no âmbito 

cultural, que é a falta de interesse do público em consumir informação, 

segundo os profissionais entrevistados.  

 Alguns autores da literatura internacional, como Van der Haak, Parks e 

Castells (2012), trabalham com divisão entre crise do jornalismo e da empresa 
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jornalística, embora acreditemos que é muito difícil distinguir as duas coisas. 

Além do mais, se a crise fosse apenas empresarial, novas iniciativas de 

jornalismo já teriam crescido e ocupado o lugar das empresas em crise. De um 

jeito ou de outro, o jornalismo sempre vai ser feito no interior de um tipo de 

empresa, seja uma grande corporação ou num blog em que só trabalhe uma 

pessoa.  

 A partir da escolha editorial de tornarem públicas as concepções do 

veículo acerca de determinados temas, o jornalismo empresarial se funde com 

um modelo político, nos moldes da década de 1950. Naquela época, antes do 

processo de modernização do jornalismo brasileiro, os jornais tinham uma 

posição crítica e de opinião, que foi substituída por um modelo que prima pela 

informação neutra e objetiva, que busca a veracidade dos fatos (RIBEIRO, 

2003). Na Gazeta do Povo o que identificamos é uma volta ao jornalismo 

editorializado.  

Embora muito presente no discurso, a crença na reconstituição objetiva 

dos fatos é uma grande ilusão, como vários autores já discutiram (HALLIN, 

1992; SCHUDSON, 2001; 2010; NEVEU, 2006), mas produziu certo efeito 

quando tomada como norma profissional. Ela estimula uma espécie de olhar 

objetivo que procura uma descrição clínica dos acontecimentos, põe os 

indivíduos e os fatos como objetos de observação fria, desconfia do 

comentário. A objetividade é colocada como uma norma para o jornalismo, e a 

crença nela reside na ideia de que é possível separar valores de fatos, com o 

compromisso de distinguir essas duas instâncias (SCHUDSON, 2010).  

A decisão da Gazeta do Povo de orientar a produção jornalística 

baseada nos valores nos quais acredita vai à contramão de um dos princípios 

mais caros ao jornalismo. É possível identificar marcas de preferências dos 

veículos, de modo geral, a partir da análise da sua produção noticiosa. Mas no 

Brasil, a Gazeta foi a primeira a tornar claramente explícitas as suas 

concepções - o que se contrapõe ao modelo vigente. Ao fazer isso, fica ainda 

mais notória como a cultura organizacional se sobrepõe à cultura profissional 

(BREED, 1999; TRAQUINA, 2005).  

Autores como Tuchman (1983), White (1985), Breed (1999) e 

Shoemaker e Vos (2011) identificaram as diversas forças que atuam nas 
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redações e “moldam” a produção noticiosa. Breed (1999) constatou que o 

principal filtro que seleciona o que se torna ou não notícia não é somente o 

jornalista, tal como havia afirmado White (1985), mas sim a organização para a 

qual ele trabalha. Os valores da empresa ficavam nas entrelinhas (BREED, 

1999), e o jornalista recém-chegado ia percebendo-os a partir da socialização 

organizacional (SHOEMAKER & VOS, 2011). No caso da Gazeta do Povo, as 

normas da cultura organizacional saíram do âmbito do subentendido e 

passaram a ser nítidas.  

Ao apreender as normas e valores da empresa, o jornalista tem duas 

opções: ou deixa de lado sua concepção individual para assumir a posição da 

empresa; ou pode deixar a organização (SHOEMAKER & VOS, 2011). Apesar 

de a maioria não concordar com a posição da Gazeta, os jornalistas se 

adequam para manter o emprego. Aqui é possível identificar o conflito entre a 

cultura profissional e a organizacional (BREED, 1999; SALOMÃO, 2007).  

No que diz respeito aos valores profissionais dos jornalistas, eles 

incluem, em teoria, a autonomia, independência, pluralidade e compromisso 

com a sociedade, pautando assuntos que sejam de interesse público, baseado 

em fatos, com enfoques e abordagens que busquem informar e subsidiar o 

debate (TRAQUINA, 2005; DAHL, 2009; SCHUDSON, 2010). De acordo com o 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros76, o jornalista deve defender os 

princípios constitucionais, os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, 

opor-se ao autoritarismo e à pressão, lutar pela liberdade de pensamento e 

expressão e defender o livre exercício da profissão. Se em condições normais 

já era difícil seguir esses princípios, no cenário de instabilidade isso se 

intensifica. Os profissionais, no entanto, lançam mão do ritual estratégico para 

mostrarem que fazem uma cobertura equilibrada, como identificou Tuchman 

(1983) na década de 1970. 

A partir do momento que os veículos jornalísticos passaram a adotar a 

lógica comercial, isso trouxe mudanças importantes no jornalismo. Uma das 

principais foi a maximização das audiências, ou seja, produzir o mesmo 

conteúdo para o maior número de pessoas possível. Isso fez com que os 
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jornais tivessem que abrir mão de qualquer caráter partidário para que 

agradassem públicos diferenciados e empresários com posições políticas 

divergentes (SCHUDSON, 2010). E essa prática tornou-se o ideal do 

jornalismo - até surgir a internet e a multiplicidade de fontes informativas, que 

desafiou a autoridade e centralidade do jornalista (RYFE, 2012).  

 A abundância de informação permite ao leitor escolher o que prefere ler, 

oferecendo diversas interpretações da realidade, que podem problematizar ou 

reforçar as visões pré-estabelecidas dos cidadãos. Se antes a estratégia era se 

manter neutro para não repelir nenhum grupo social de consumir seu produto e 

nem afastar anunciantes, hoje a lógica parece ser a inversa. Como conseguir 

despertar a atenção do leitor para que ele acesse o veículo x e não o y? De 

acordo com Santos Junior (2017), a onda antipetista favorece o 

posicionamento do grupo, que opta por direcionar o discurso para essa parcela 

da população. Ao fazer isso, deixa de lado a forte influência paranaense e se 

coloca como concorrente direto dos principais jornais do subsistema. Portanto, 

investir num jornalismo de nicho político, voltado ao antipetismo, no caso da 

Gazeta do Povo, parece ter sido a decisão acertada do veículo.  

 A crise do jornalismo reverbera ainda na identidade profissional do 

jornalista, que é relativamente pouco estudada na academia, uma vez que é 

difícil definir quem é o jornalista e como ele deveria agir (ADGHIRNI, 2001; 

ALBUQUERQUE, 2004; FONSECA & KUHN, 2009). Há uma ausência de 

consenso sobre o conjunto de princípios que permitam classificar uma pessoa 

como jornalista, especialmente na sociedade contemporânea 

(ALBUQUERQUE, 2004; GILLMOR, 2006; ALLAN, 2013; MANNA; JÁCOME & 

FERREIRA, 2017).  

 O jornalista tem uma imagem perante o público de agente legitimado 

para “poder dizer” e por “falar a verdade” (FONSECA & KUHN, 2009, p. 62), 

oferecendo ao público apreensões da realidade às quais ele não tem acesso 

por meio da experiência própria (McCOMBS, 2009; LIPPMANN, 2010), de 

forma imparcial, neutra e objetiva.  O senso comum do imaginário do jornalista 

o coloca como um profissional-herói (PEREIRA, 2005; ADGHIRNI, 2005), 

desconsiderando a complexidade que permeia sua atividade cotidiana. Assim, 
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buscamos na última seção do capítulo anterior identificar características que 

permitam definir qual a identidade do jornalista neste cenário complexo. 

 Primeiro, verificamos que parte considerável dos entrevistados ocupa ou 

já ocupou o cargo de editor. A partir dos depoimentos, levantam-se duas 

hipóteses explicativas para esse fato: 1) para terem maior liberdade para 

planejar a distribuição e publicar as matérias, ganhando mais autonomia no 

processo; 2) para trabalharem mais, ganhando um percentual extra, sem ter a 

necessidade de bater cartão ou ganhar hora-extra. A tese é sustentada a partir 

da fala dos nossos entrevistados, junto aos dados da pesquisa Trajetórias 

Profissionais dos Jornalistas77, ainda em andamento, que constatou um 

aumento do salário entre os profissionais que atuam na mídia. Apenas 49,5% 

dos jornalistas que atuavam na mídia em 2012, data da primeira pesquisa, 

permaneciam nela em 2017. No entanto, esses profissionais que ficaram 

passaram a ganhar mais. A explicação parece estar na mudança de cargo, de 

repórter para editor, por exemplo.  

 O editor se tornou um cargo faz-tudo. Ele pauta, discute, apura, escreve, 

planeja, “vende” a matéria para a home, publica no site, publica nas redes 

sociais, pensa título para ser ranqueado no Google, e avalia o retorno da 

audiência. O editor possui uma autonomia maior do que o repórter, mas deixou 

de ser um cargo exclusivo de chefia. A estratégia, pelo o que parece, é 

promover o profissional a um cargo em que ele não precise bater cartão, 

oferecendo em troca um adicional no salário, e garantindo a ele maior 

autonomia, o que sustenta parcialmente nossa última premissa. Ela afirma que 

os profissionais têm uma carga de trabalho maior, sendo cobrados por 

materiais multimídia. 

 Apesar de agregar várias funções, não parece, no entanto, que o 

jornalista se torna um profissional multimídia tal como conceituado em grande 

parte da literatura – aquele que produz em diferentes formatos, para vários 

meios (RIBEIRO & RESENDE, 2017). O jornalista que trabalha na Gazeta do 

Povo eventualmente produz para a edição impressa, mas não faz isso 

diariamente, concomitante com o resto de suas atribuições. Também não é 
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cobrado, formalmente, por produzir conteúdo multimídia. Mesmo quando há 

necessidade de produção em vídeo, os profissionais afirmam que há o apoio 

de uma equipe responsável por produzir esse material. Assim, o jornalista – 

repórter ou editor – faz a matéria, o roteiro, mas tem o apoio de cinegrafista e 

editor de vídeo para fechar o material. Ou seja, não faz tudo sozinho.  

Por fim, como os profissionais saem pouco da redação, o que reforça a 

identidade enquanto “jornalista sentado” (PEREIRA, 2004), as fotos que 

acompanham as matérias podem ser feitas pelo fotógrafo, que é enviado 

sozinho; ou fornecida pela própria fonte. O jornalista passa então a ser um 

profissional não só multimídia, mas multiplataforma, pois precisa dominar todo 

o processo de produção, além da distribuição em diferentes espaços, como no 

próprio site do jornal, no Google e redes sociais, principalmente no Facebook.  

 Com a promoção de grande parte da redação para editores, os cargos 

de chefia ficam com os editores-titulares, que coordenam os grupos das 

editorias da Gazeta do Povo; os editores-chefes, que coordenam os núcleos; e, 

por fim, o diretor de redação, responsável por todos. Hoje, grande parte dos 

cargos de chefia está com jornalistas relativamente jovens, com pouco tempo 

de carreira, e geralmente que concordam com as decisões do veículo. Para 

Fígaro e Nonato (2017), esse processo configura a juvenilização das redações e é 

uma estratégia para baratear custos, diminuir atritos e reduzir os questionamentos 

trabalhistas, éticos e ideológicos.  

 Dos nove profissionais entrevistados que trabalhavam no veículo na 

época das entrevistas, apenas dois dos seis que ocupavam o cargo de editor 

tinham mais de 10 anos de formados. Por outro lado, entre os seis jornalistas 

que deixaram a redação nos últimos anos, todos tinham entre oito e 24 anos de 

formados quando saíram do veículo. Os que saíram foram substituídos por 

profissionais recém-formados, freelancer (SILVA, 2014) ou tiveram a vaga 

cortada. O caráter do jornalista combativo dá lugar a um jornalista conformado 

com as lógicas e constrangimentos aos quais está sujeito dentro da empresa 

(TRAQUINA, 2005; SALOMÃO, 2007; SHOEMAKER & VOS, 2011) em que 

trabalha. 

A identidade profissional do jornalista passa por uma reconfiguração 

bastante ampla, fragmentária, multifacetada e plural (FONSECA & KUHN, 
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2009, p. 66), que vai além da própria produção da notícia. Agora, o profissional 

é cobrado pela agilidade ao entregar o material, produção em diferentes 

formatos e, principalmente, com a distribuição da notícia, sendo que um dos 

entrevistados entende que quando o material não possui acesso suficiente é 

considerado um trabalho perdido. Nesse contexto, o jornalista contemporâneo 

não mais seleciona o que o público vai ter acesso, porque existem diversas 

outras fontes informativas que garantem a ele esse conhecimento. O 

profissional ainda faz uma seleção da realidade, mas isso não quer dizer que o 

leitor só conhecerá aquilo publicado pelos meios de comunicação tradicionais. 

Por isso, é preciso correr atrás da audiência, agora muito mais fragmentada.  

 O jornalista, então, passa a ser um profissional que agrega várias 

funções – repórter, editor, publicador, avaliador de audiência -, além de perder 

a centralidade de dizer o que é ou não notícia, já que muitas vezes recorre à 

publicação de conteúdos sobre assuntos que têm reverberado nas redes 

sociais para conseguir audiência, conforme os depoimentos. Isso leva o 

profissional a pensar o planejamento de publicação, bem como as técnicas 

para que seus conteúdos sejam encontrados pelo público. Noções de SEO, 

como comentado no segundo tópico deste capítulo, são indispensáveis para o 

profissional que atua no online, hoje. Além disso, poucos dos jornalistas 

entrevistados ocupavam o cargo de repórter na época desta pesquisa; a 

maioria era/foi editor78.  

 Junta-se a isso a característica menos combativa dos profissionais que 

integram a redação. Por serem mais jovens, com menor trajetória e, 

geralmente, pouco tempo de casa, aliado a um mercado cada vez mais enxuto, 

os jornalistas se tornam mais condescendentes com as posições do grupo. 

Pelos relatos, percebe-se que a maior parte da redação não concorda com 

várias atitudes do veículo, mas poucos têm coragem de criticar.  

 O jornalista tem maior liberdade para trabalhar – dentro das limitações 

previamente impostas pelo grupo -, ganha mais, tem medo de perder o 

emprego e por isso não questiona abertamente. Produz para diferentes 

formatos e precisa dominar determinados conhecimentos que antes não eram 

                                                           
78

 Apesar desta pesquisa não incluir um survey com todos os profissionais da redação e 
apresentar uma amostragem não-estatística, os entrevistados dão um indicativo de como a 
organização tem se estruturado. 
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de atribuição do jornalista (REINO & MESQUITA, 2017). Ele se tornou um 

profissional multiplataforma e multitarefa, numa perspectiva muito próxima ao 

produtor de conteúdo.  

 Os principais achados desta pesquisa, bem como o que eles significam 

para os estudos sobre o Jornalismo, serão apresentados a seguir, na 

conclusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

CONCLUSÃO 

 

 Buscar entender as transformações pelas quais o jornalismo tradicional 

passa é um desafio necessário. As recentes mudanças no contexto social 

colocaram a produção jornalística como parte de um ambiente em que existe 

uma série de outras fontes informativas, retirando dos jornalistas a 

exclusividade de selecionar, produzir e distribuir informação para a sociedade. 

A autoridade do jornalismo foi desafiada e ele passou a concorrer diretamente 

com agentes que não integram o campo, disputando audiência e verbas 

publicitárias. Além disso, passou a sofrer interferências diretas de diversas 

empresas não midiáticas, especialmente Google e Facebook, que tesionam as 

lógicas de produção do campo.  

 Esse contexto leva a uma reconfiguração das práticas profissionais do 

jornalista, uma vez que as empresas precisam recorrer a novas maneiras de 

pensar a produção e distribuição do conteúdo. Vários autores já identificaram 

algumas características desse novo modelo, suas causas e consequências em 

países com diferentes sistemas de mídia, o que evidencia que o fenômeno é 

global, resguardada as particularidades de cada país. No Brasil, ainda são 

poucas as pesquisas que se dedicam a compreender essas mudanças 

empiricamente, tal como fizemos neste trabalho.  

 A fim de compreender como essas mudanças têm impactado no modo 

como se faz jornalismo tradicional no contexto brasileiro, optamos por 

investigar o fenômeno a partir de um caso específico, o da Gazeta do Povo. O 

veículo centenário tomou a decisão de encerrar a versão impressa diária, 

transformá-la em publicação semanal e focar a produção no online. Junto com 

essas mudanças veio também a nova linha editorial, baseada nas convicções 

particulares dos donos da empresa. Para isso, entrevistamos 15 jornalistas, 

com o objetivo de responder a seguinte pergunta: como os jornalistas que 

atuam na mídia tradicional compreendem as transformações no jornalismo a 

partir da sua experiência profissional? A finalidade não é de generalizar os 

achados, mas dar pistas de como os jornalistas têm interpretado as mudanças 

no jornalismo praticado no veículo em que trabalham e nas suas atividades 

cotidianas. As entrevistas em profundidade se mostraram uma técnica muito 
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rica de coleta de dados, sem as quais não seria possível entender, de modo 

detalhado, a complexidade da prática jornalística nesse ambiente em 

transformação.  

 A Gazeta do Povo foi o caso escolhido por ter adotado um projeto de 

jornalismo bastante audacioso na sua última reformulação editorial, algo inédito 

entre os veículos tradicionais brasileiros. Nesse contexto em que é preciso 

disputar a atenção da audiência e monetizar o conteúdo, aliado à projeção que 

Curitiba teve a partir das investigações da Operação Lava Jato, a Gazeta 

tomou a decisão de se tornar um veículo nacional, com sua produção 

jornalística sendo orientada por convicções particulares do grupo. Do ponto de 

vista econômico parece uma decisão acertada, pois pelos relatos dos 

profissionais têm dado o retorno esperado. Já do ponto de vista jornalístico, 

essas mudanças são bastante questionáveis. Salvo exceções, a Gazeta do 

Povo se tornou um veículo que noticia temas controversos balizados a partir da 

sua opinião sobre eles e não pensando em oferecer interpretações equilibradas 

e plurais para que o leitor tire suas conclusões. Os novos colunistas – 

declaradamente de direita – também indicam a estratégia do grupo de falar 

para um público segmentado, que concorde com seus comentários.  

 De modo geral, constatamos que os jornalistas percebem as 

transformações de modos diferentes, baseado tanto em sua experiência 

anterior à Gazeta quanto atuando no veículo. A partir de quatro eixos 

analíticos, pudemos compreender a fundo como os profissionais avaliam sua 

trajetória profissional, desempenham sua função do dia-a-dia dentro da 

redação, como entendem o jornalismo e se ele passa por uma crise, e como 

que negociam seu papel enquanto jornalista frente aos constrangimentos 

organizacionais aos quais estão sujeitos.  

  A partir do primeiro eixo, sobre as trajetórias profissionais, pudemos 

verificar que praticamente todos os profissionais têm duras críticas ao curso 

superior que frequentaram, seja de instituição pública ou privada. As maiores 

reclamações dizem respeito à distância que existe entre aquilo que é ensinado 

na faculdade e o que se faz no mercado de trabalho (QUEIROGA, 2010; 

BARREIROS, 2013); e no corpo docente, que muitas vezes não têm 

experiência de mercado e/ou não busca se atualizar sobre como as redações 
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têm funcionado. A expectativa versus a realidade da profissão foi frustrante 

para grande parte dos profissionais, já que eles não conseguem desempenhar 

muito do que aprendeu ou que concebe como jornalismo.  

 No segundo eixo analítico – rotinas de trabalho no cenário de crise – 

vislumbramos apreender quais as atribuições dos jornalistas hoje. Percebemos 

que a redação mudou bastante depois que o veículo passou do impresso para 

o digital. Há novas atribuições e demanda por conhecimentos que antes não 

estavam ligados à produção da notícia. Duas delas sãocomo pensar o 

conteúdo que chame a atenção da audiência num cenário onde há uma 

multiplicidade de fontes informativas, e quais os mecanismos para fazer esse 

conteúdo chegar até o público. Agentes exógenos ao campo do jornalismo têm 

grande influência no modo como se produz e distribui o material (BRAKE, 

2017; DEVITO, 2017; TANDOC JR & MITRA, 2017; CARLSON, 2018) e como 

consequência, faz com que o jornalista busque formas de adequar o conteúdo 

a essas normas. Google e Facebook, principalmente, são as duas grandes 

empresas que têm controlado a distribuição do conteúdo jornalístico e 

representam a ponte para que o leitor acesse o site (HONG, 2012).  

 Nesse cenário de transformação, principalmente por conta dos aspectos 

financeiros, com os veículos jornalísticos tentando descobrir como monetizar a 

notícia na internet, o jornalismo acaba tendo que se sujeitar às regras ligadas 

ao capitalismo neo-liberal, e não às estipuladas pelo campo. Deste modo, o 

jornalista da redação é cobrado por pautas que garantam bons acessos para 

bater as metas que cada editoria tem mensalmente a cumprir; a produzir mais 

num curto espaço de tempo, o que leva a um jornalismo mais declaratório e 

que não abre espaço para investigações de maior folego; e exige 

conhecimentos de ranqueamento de conteúdo do Google, como o Search 

Engine Optimization (SEO). Embora ele não seja cobrado por uma produção 

multimídia, deve ser multiplataforma, mais no sentido da distribuição do que da 

produção. Isso leva o jornalista a recorrer mais a critérios não jornalísticos para 

exercer sua própria atividade, levando a uma perda de qualidade de conteúdo, 

credibilidade e independência. 

 Já no terceiro eixo buscamos investigar como os profissionais entendem 

o jornalismo, se acreditam desempenhar esse jornalismo na prática e se 
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reconhecem que a profissão passa por uma crise. O que constatamos é que a 

concepção de jornalismo não destoa muito do imaginário popular (PEREIRA, 

2004), mas os profissionais reconhecem que é difícil colocá-lo em prática. A 

crise do jornalismo é reconhecida pelos profissionais, mas eles têm dificuldade 

em defini-la. Há certa consonância de que existe uma crise financeira, 

associada sempre a outras, como crise de identidade, de conteúdo, cultural, de 

independência e de mercado. A partir dos depoimentos, propomos então 

classificá-las em três tipos: crise econômica e de conteúdo/independência; 

crise econômica-cultural; e crise econômica e de mercado, o que corrobora 

com os achados de pesquisas sobre outros países. A quarta parte analítica 

apresentou os relatos dos profissionais sobre como se colocam em relação a 

temas sensíveis para a redação e profissão.  

 Sobre a tomada de posição do veículo, a maioria não concorda com as 

convicções, mas admite que considera mais honesto com o leitor tornar sua 

posição transparente. Esses profissionais tomam como pressuposto que o 

público que acessa a Gazeta do Povo terá clareza sobre as opiniões do 

veículo, e que isso interferirá no conteúdo noticiado. Poucos levam em conta 

que o público pode consumir as notícias sem necessariamente ter ciência do 

lugar de fala da Gazeta. Como há editorias em que as convicções pesam mais, 

os leitores podem tomar como verdade uma matéria que reflete estritamente a 

opinião particular do grupo. Isso é prejudicial para a democracia, uma vez que 

não existem outros veículos na grande mídia brasileira que possuem opiniões 

declaradamente divergentes e que possam servir como contraponto.  

 As convicções se tornaram a linha editorial e há editorias que têm como 

objetivo reforçar as crenças, servir como vitrine para mostrar o que a Gazeta é 

e como ela enxerga determinados temas. Esse núcleo leva o nome de ethos. 

Aqui, os valores do jornalismo parecem estar muito mais distantes do que em 

outras editorias. Deste modo, essa mudança editorial é sentida de formas 

diferentes, dependendo da seção em que o profissional atua.  

 Os valores profissionais também foram reconfigurados. Ao mesmo 

tempo em que os jornalistas acreditam nas normas de conduta ideal, eles 

precisam balancear com a cultura da organização. Os que atuam nas editorias 

do ethos parecem mais conformados com essa lógica de produção. Já os que 
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atuam em outras editorias resguardam um conflito interno entre o que o 

jornalismo deveria ser e o que ele é. Em alguns momentos reconhecem, 

inclusive, que não fazem jornalismo. Já os do ethos acreditam que fazem 

jornalismo, mesmo com as convicções influenciando diretamente na pauta.  

 Outro ponto forte de negociação diz respeito ao papel que a audiência 

desempenha no processo de produção. Ela se tornou elemento fundamental de 

seleção na Gazeta do Povo: interfere desde a escolha do tema até a linguagem 

escolhida para apresentar o conteúdo ao público. As listas, por exemplo, fazem 

sucesso entre as pessoas, e a partir do momento que um veículo jornalístico 

baliza sua produção por esse tipo de critério contribui para a buzzfeedização do 

jornalismo (SARDÁ et al, 2015).  

 Por outro lado, percebe-se uma tentativa dos jornalistas de emplacar 

pautas importantes, mas que não trazem tanta audiência, pelas brechas que 

possuem. Uma delas é fazer uma matéria que sabem que vai dar audiência 

para subsidiar aquelas que não geram tantos acessos e engajamento dos 

leitores. O problema maior reside no fato de que, pela experiência dos 

profissionais entrevistados, temas relevantes socialmente estão 

desaparecendo da cobertura por não trazerem audiência significativa. É o caso 

da literatura, por exemplo. Acreditamos, assim, que a “expectativa de 

audiência” é um fator de seleção dos assuntos, caracterizando-se como um 

novo valor-notícia.  

 A partir do momento que assuntos e abordagens que atendam aos 

critérios jornalísticos começam a ser recusados pelos chefes, por motivos 

explícitos ou não, o jornalista começa a repensar nas pautas que oferece. Isso 

leva a um movimento de autocensura, onde o jornalista deixa de propor algo 

que considera relevante e interessante porque sabe – pelas entrelinhas ou de 

forma transparente - que vai ser barrado porque fere algum princípio da 

organização, ou porque não trará a audiência esperada. Se essa censura 

invisível já existia desde o impresso, no caso da Gazeta do Povo isso se torna 

muito mais presente e evidente, dada a tomada de posição do veículo. Com 

isso, os interesses particulares se sobrepõem aos interesses coletivos. 

Constatamos que, tal como pontua Breed (1999) e Shoemaker e Vos (2011), a 
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cultura da organização ocupa o lugar da cultura profissional. Porém, os 

constrangimentos que antes eram implícitos se tornaram bastante claros. 

 Baseado nos relatos dos profissionais, buscamos identificar também as 

atribuições que o jornalista tem hoje, tentando colaborar para definir sua 

identidade. Por não haver consenso entre os pares sobre os princípios que 

delimitam quem pode ser considerado jornalista (ALBUQUERQUE, 2004) – 

para além da discussão sobre a exigência do diploma como forma de estipular 

quem é ou não jornalista (ALBUQUERQUE & ROXO, 2015), há uma 

dificuldade em demarcar essas características. Esta pesquisa nos permite, no 

entanto, reconhecer alguns atributos. O primeiro ponto é que o jornalista de 

redação voltada ao online passou a ter responsabilidades que antes fugiam dos 

limites de sua atuação. Ele ainda seleciona assuntos, pauta, apura e escreve a 

matéria, mas têm outras responsabilidades - como a de pensar estratégias de 

distribuição de conteúdo.  

 O jornalista passa a ter que dominar conhecimentos de outras áreas 

para executar o seu trabalho, além pensar essa distribuição para diferentes 

plataformas. Não é que ele produza em diversos formatos, mas ele utiliza as 

plataformas como forma de distribuição, para tentar chegar de modo mais 

eficiente até o público. Então ele se torna um profissional multiplataforma, mas 

não no sentido único da produção, mas também da distribuição. Além disso, se 

torna um “jornalista sentado” (PEREIRA, 2004), já que a maior parte do seu 

trabalho é feito de dentro da redação.  

 Considerando a crise econômica, os profissionais mais velhos perderam 

seus postos de trabalho e foram substituídos por profissionais mais jovens e/ou 

recém-formados. Isso acarreta na juvenilização da redação (FIGARO & 

NONATO, 2017), e torna os jornalistas mais conformados com a cultura e 

constrangimentos organizacionais. Eles acreditam que têm maior liberdade 

para trabalhar – dentro das limitações previamente impostas pelo grupo -, 

ganham mais – já que se torna editor muito mais rápido -, têm medo de perder 

o emprego e por isso não questionam abertamente as decisões dos chefes. 

Ademais, produzem para diferentes plataformas e precisam dominar 

determinados conhecimentos que antes não eram de atribuição do jornalista. 
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 Concluímos, portanto, ao final desta pesquisa, que o cenário que se 

apresenta é extremamente complexo e permeado por diversos fatores que 

tensionam a prática jornalística, especialmente os exógenos ao campo. 

Observar o fenômeno de modo mais abrangente, envolvendo desde a trajetória 

até o modo como o jornalista se posiciona dentro da redação frente às 

mudanças, garante um entendimento mais holístico de como os profissionais 

têm interpretado essa nova realidade.  

 Por último, destaca-se que este trabalho revela uma importante agenda 

de pesquisa para os estudos em jornalismo no Brasil. Para além de observar o 

conteúdo publicado, investigar como as redações tradicionais – especialmente 

dos veículos impressos - estão se portando frente às mudanças é um esforço 

necessário. Acreditamos que é preciso abrir novas frentes de pesquisa que 

procurem olhar o fenômeno para além do discurso da convergência e da 

inovação. Há questões de fundo e mais epistemológicas – como o que o 

jornalismo é o que ele deveria ser – que precisam ser compreendidas neste 

cenário de transição. Oferecemos aqui algumas evidências que precisam ser 

investigadas em outros contextos e veículos de mídia. E é a partir do que os 

jornalistas têm a nos dizer que poderemos definir melhor no que o jornalismo 

contemporâneo está se transformando.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
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Roteiro para entrevista semi-estruturada 
 
Dados identificadores 

 Nome 

 Quantos anos têm de formado? 

 Em qual instituição de ensino superior se formou? 

 Onde atua/já atuou profissionalmente? 
 
Perguntas gerais 

 Qual era a sua expectativa quando entrou no curso de 
jornalismo? Ela mudou depois que se formou? 

 Como avalia a sua formação? Saiu da universidade se 
sentindo preparado para enfrentar o mercado? 

 O que é jornalismo, para você? 

 Você acha que a visão de jornalismo da academia e do 
mercado são as mesmas? Por quê? Se não, quais as divergências, em 
sua opinião? 

 Você acredita que é importante a formação universitária 
para exercer a função de jornalista? 

 Você acredita que o jornalismo passa por uma crise, de 
que? 

 Você acha o jornalismo indispensável para a sociedade? 
 
 
Sobre a Gazeta do Povo 
 

 Por quanto tempo você trabalha/trabalhou na Gazeta do 
Povo? 

 Em quais funções e editorias atuou? 

 Como você descreveria sua rotina de trabalho? 

 Quando ficou sabendo sobre o novo projeto editorial da 
Gazeta? 

 Quando ficou sabendo que o impresso deixaria de existir? 
O que achou dessa mudança? 

 Você tinha que produzir material para o site antes da 
reestruturação? 

 Quais os critérios que usa para selecionar os assuntos? 

 Você acha que depois dessa mudança, você desenvolve 
melhor o seu trabalho? 

 A partir da redação aberta, parecida com startup, você vai 
mais pra rua ou continua fazendo grande parte das apurações via 
telefone/internet? 

 Como as preferências da audiência são levadas em conta 
no processo de produção noticiosa? 

 Que tipo de atribuição você tem hoje, produzindo 
exclusivamente para um site, que não tinha na época do impresso? 
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 De modo geral, acha que essas mudanças ajudam a 
melhorar ou piorar o jornalismo? 

 Como você vê o futuro da profissão? 

 Você acha que o trabalho está precarizado? Tem piorado 
desde que entrou na redação? De que forma? 

 Já pensou em tentar mestrado, por que?  

 Já pensou em desistir da profissão? 
 

Para os que deixaram a redação nos últimos cinco anos 

 Você pediu demissão ou foi demitido? 

 Você faz freela para a Gazeta, atualmente, ou para outros 
jornais? 

 O seu trabalho sofria algum tipo de interferência da 
empresa? Qual era seu grau de liberdade e independência? 

 Quais seus planos para a carreira? Pretende ficar no 
jornalismo ou partir para outras áreas? 

 Acha que o jornalismo se tornou uma profissão com prazo 
determinado para encerrar a carreira? 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO 
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Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Artes e Comunicação Social 

Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação 

 
 
 

Doutoranda: Camilla Quesada Tavares 
Orientador: Prof. Dr. Afonso de Albuquerque 

 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 

A entrevista a seguir faz parte de uma pesquisa para a tese de 
doutorado desenvolvida por Camilla Quesada Tavares, sob a supervisão de 
seu orientador, Prof. Dr. Afonso de Albuquerque. O objetivo é estudar as 
mudanças na identidade e atuação profissional do jornalista em Curitiba/PR. O 
caráter da entrevista é de aprofundamento sobre o assunto. Os dados 
fornecidos não serão identificados – estão, portanto, protegidos por sigilo. A 
entrevista será gravada e transcrita conforme a gravação.  

 Nessas condições, eu, 
_______________________________________________ 
(RG__________________), (CPF___________________) respondente das 
perguntas e participante da etapa de entrevistas, autorizo o uso dos dados 
fornecidos para pesquisas e futuras publicações de seus resultados (de caráter 
acadêmico) no ambiente nacional e internacional.  

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 

Data:_________________ 
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ANEXO A – PRINTS DAS EDIÇÕES DA GAZETA DO POVO 
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Última edição impressa – 31/05/2018 
Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo (2018) 
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Nova Gazeta do Povo – Edição Semanal 

Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo (2018) 
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Menu do site com as editorias do veículo 

Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo (2018) 
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Chamada das matérias do Sempre Família na home  
Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo (2018) 
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Revista Viver Bem  

Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo/2018 
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Revista Hauss 

Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo (2018) 
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Monitor da Doutrinação 

Fonte: Fonte: Reprodução/Gazeta do Povo/2018 

 
 
 
 


