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Resumo:  
O jornalista, diz-se prima pela verdade, pela objetividade e pela imparcialidade durante todo o 
processo de produção da informação. Mas o que é a verdade? Ela pode ser pessoal ou social, 
manipulada ou pura. Cabe ao jornalista, eticamente, saber como ponderar em cada situação e 
por qual das verdades ele irá optar. Esta opção, vale lembrar, pode ser consciente ou 
inconsciente, principalmente em um país como o Brasil, que ainda sofre, principalmente no 
campo da comunicação, com os resquícios do processo ditatorial que enfrentou. As relações 
entre censura, autocensura, verdade e manipulação da informação constituem um campo 
vastíssimo de investigação e correção das atividades do comunicador.  
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 A verdade é um conceito que tem sido muito discutido no jornalismo. Nas 

escolas de comunicação de todo o Brasil o tema aquece as discussões e debates 

travados entre professores e alunos. Trata-se de mais um dos direcionamentos e 

conceitos contestáveis no campo da ética e da responsabilidade social do 

jornalista. 1 

 Ao ingressarem no curso de graduação, um dos primeiros conceitos ao 

qual os futuros jornalistas têm acesso é o compromisso que têm – e  terão até o 

final de sua carreira, seja qual for a sua área específica de atuação, em 

assessoria de imprensa, reportagem, edição em qualquer meio ou a docência – 

com a verdade e a objetividade na coleta, transmissão e edição dos dados. Enfim, 

um dos primeiros contatos do acadêmico de jornalismo com a profissão diz 

respeito à sua responsabilidade e à forma como deve atuar no processo de 

construção da informação.  

 Chegamos então ao conceito de objetividade. O jornalista deve ser 

objetivo. Esta é uma das máximas da profissão. Embora apresente linhas 

contrárias e idéias antagônicas, a maior parte delas desmistificando a 

                         
1 Este texto é uma proposta de pesquisa a ser realizada pela docente em conjunto com acadêmicos de suas 
disciplinas, visando construir uma discussão em torno da relação da verdade com o jornalismo e com o jornalista. 
Portanto, não se trata de um texto denso, mas  sim uma proposta de estudo.  
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objetividade no jornalismo, esta ainda é uma das palavras que os acadêmicos 

mais têm orgulho e costume de falar. As frases: “Jornalista precisa ser objetivo”, 

“Sou objetivo na construção da mensagem jornalística” são das mais faladas e 

ouvidas nos corredores das universidades2. E a dificuldade encontrada para a 

quebra deste tabu que mantém firme e sustentado o conceito de objetividade 

torna-se cada vez maior.  

 Até que ponto é possível ao jornalista realmente ser objetivo quando da 

coleta, organização e edição de informações? Antes de poder responder a essa 

questão é necessário que pensemos o que envolve a objetividade. O profissional 

da comunicação, segundo manuais de redação jornalística e autores que 

trabalham com a classificação de gêneros jornalísticos, principalmente no meio 

impresso, deve ser isento, objetivo, imparcial e estruturar seu texto de maneira 

clara e coesa. Mas como um comunicador é isento? O que prevê esta isenção, ou 

esta objetividade, ou esta imparcialidade? Todo o processo de construção da 

informação, que inicia antes mesmo da preparação de uma pauta, mas sim 

quando a idéia, o fato que gera a notícia começa a ser pensado pelo corpo de 

jornalistas do veículo e só vai ser finalizado quando o leitor está recebendo a 

informação, passa por influências da subjetividade. Isso porque a equipe ao 

selecionar cinco pautas em dez sugestões, por exemplo, ou ao direcionar o 

tratamento ou as fontes que serão abordadas pela reportagem, têm influências. E 

a presença e a importância da subjetividade no processo comunicacional não se 

detém aí, nem mesmo se atém a um único agente. Pauteiro, repórter, redator, 

editor, arte-finalista e até mesmo o leitor influenciam nesta questão. A absorção 

da informação não será a mesma para um leitor de formação intelectual média, 

que não tenha acesso ao contexto político-social do país e de um economista, por 
                         
2 Isso foi constatado pela autora em sua experiência como docente, responsável pelas disciplinas de Laboratório de 
Redação Jornalística; Técnicas de Reportagem, Pesquisa e Entrevista Jornalística; Preparação de Originais e 
Legislação e Ética nas instituições Faculdade de Pato Branco (FADEP); Universidade Paranaense (UNIPAR) e União 
Educacional Cascavel (UNIVEL), ambas no Paraná. 
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exemplo, que acompanhe e estude esta evolução. E o mesmo diferencial que 

incide sobre os leitores, incide sobre os produtores da informação. A leitura que 

os diversos jornalistas/comunicadores fazem dos fatos é sempre diferente. Se não 

fosse assim, os periódicos trariam sempre o mesmo texto, com a mesma 

abordagem, sempre que a matéria ou a reportagem tratasse de um assunto em 

comum. 

 O professor Clóvis de Barros Filho dedica-se com primazia a esta 

discussão, e levanta a dificuldade, ou melhor, a impossibilidade, de o jornalista 

isentar-se de sua subjetividade ao efetivar uma produção jornalística. Para o 

autor, a objetividade é utilizada hoje pelos comunicadores como um simulacro, e 

a sua única função é iludir o público, repassando a ele uma impressão de 

idoneidade e isenção impossíveis de serem atingidos na coleta e seleção de dados 

por alguém que tenha já uma história de vida, e sofra influências de contextos 

sociais e conhecimentos adquiridos anteriormente em suas convicções e no 

direcionamento que dará ao material jornalístico. A impossibilidade reside no fato 

de que o jornalista, e, assim como ele, qualquer outro, não pode “guardar” estas 

suas características e tomar as atitudes e as decisões de sua profissão sem que 

nenhuma crença incida sobre elas. Assim, o jornalista constrói a sua verdade.  

 Assim sendo, o comunicador, mesmo quando informa3 traz ao leitor as 

influências de sua subjetividade inserida no decorrer do processo de construção 

da notícia, como já descrito. Entretanto, mesmo se tratando de jornalismo 

informativo e de exigência de isenção, vale o que relata o professor Manoel 

                         
3 A autora trabalha aqui com os conceitos de gêneros dentro do jornalismo impresso. As definições pelas quais 
optou neste caso são as mais tradicionais, que segmentam o jornalismo impresso em informativo, interpretativo e 
opinativo. Segundo esta divisão, o jornalismo informativo está totalmente desvinculado de opinião ou 
direcionamento por parte do jornalista. É o exemplo mais claro de tentativa de enquadramento da objetividade na 
produção jornalística. Mesmo assim, o jornalismo informativo, mesmo que de maneira menos explícita, conta com a 
interferência da subjetividade em seu processo de produção. Aparentemente objetivo, como o texto acima coloca, o 
jornalismo informativo também sofre as influências do jornalista no processo de coleta e organização das 
informações, embora busque utilizar uma estrutura de texto mais formatada, que segue os padrões do lead 
americano (no caso brasileiro) e apresenta as informações de forma pontual e ordenada.  
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Carlos Chaparro, estudioso do jornalismo impresso. Para ele, o jornalismo é a 

arte da persuasão.  

“Na primeira página, alguém tenta dizer ao leitor, e 

persuadi-lo a acreditar, que ali estão os fatos e temas 

mais importantes de cada dia, e que estes assuntos lhe 

interessam, a começar pelo da manchete, o mais 

importante de todos”. (CHAPARRO, apud LOPES, 

11:1995) 

 

 Se o jornalismo é a arte da persuasão, isso não está representado 

somente na capa do jornal. Todo o processo de relações da redação constitui-se 

de processos persuasivos. O repórter tenta convencer o editor de setor de que a 

sua matéria merece destaque, este tentar persuadir o editor-chefe a enfatizar o 

material de sua editoria. O fotógrafo busca convencer os responsáveis pela 

edição do jornal a utilizar uma determinada maneira as imagens que captou, e 

todos, ao estruturarem seus textos, tentam “vender” seu material jornalístico 

para o leitor. Pode-se dizer que o jornalismo é a arte de produzir e vender a 

verdade, ou pelo menos o que para aquele jornalista, ou aquele grupo de 

jornalistas, é a verdade. É a arte do convencimento e da busca incessante pelas 

informações, para aplicar a elas o seu ponto de vista, a sua verdade.  

 Mas a verdade não está presente somente no jornalismo. 

Filosoficamente, existem diversas definições para ela. Algumas aplicáveis à 

comunicação. Segundo Nicola Abbagnano, a verdade pode ser distinta em cinco 

conceitos fundamentais: como correspondência, como revelação, como 

conformidade a uma regra, como coerência e como utilidade. Destes, 
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trabalharemos com dois: como conformidade a uma regra e como utilidade. A 

primeira noção, iniciada por Platão, estabelece que, 

 

“Ao tomar como fundamento o conceito que considero 

mais sólido, tudo o que me pareça estar de acordo com 

ele será por mim posto como verdadeiro, quer se trate de 

causas, quer se trate de outras coisas existentes; o que 

não me pareça de acordo com ele será por mim posto 

como não verdadeiro”.  (PLATÃO, apud ABBAGNANO, 

997:2000)   

 

 Desta maneira, a verdade que o jornalista estabeleça ou aceite como tal, 

passa a ser para ele um referencial de análise, diferente do que tenham os 

demais jornalistas ou então o próprio público do seu veículo de comunicação. 

Estabelece-se aqui a relação de censura e autocensura. Já que esta verdade 

estabelecida pelo comunicador pode ser pessoal, própria, assim como intencional 

ou não; ou então adotada através da influência exercida por interesses pessoais, 

políticos ou econômicos, que podem relacioná-lo com as forças externas atuantes 

no processo comunicacional.  

 No segundo conceito de verdade, aceito e abordado neste artigo, as 

relações tornam-se mais explícitas. Este conceito define a verdade em seu caráter 

mais instrumental. Só há verdade em uma determinada informação quando 

houver utilidade comprovada à sociedade.  
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“Desse ponto de vista, uma proposição, qualquer que 

seja o campo a que pertença, só é verdadeira pela sua 

efetiva utilidade, ou seja, por ser útil para se estender o 

conhecimento para, por meio deste, estender o domínio 

do homem sobre a natureza, ou então por ser útil à 

solidariedade e à ordem do mundo humano”.  

(ABBAGNANO, 998:2000)   

 

 A aplicabilidade deste conceito ao jornalismo se dá de maneira mais 

relacionada à ética. A verdade passa a ter estreita ligação com a responsabilidade 

social do jornalista. Segundo o Código de Ética dos Jornalistas, o jornalista tem 

compromissos com a transmissão da verdade, a verdade no contexto de 

informação de interesse do leitor e que, portanto, deve ser fornecida a ele em 

sua integralidade. Diz o art. 1º do Código “O acesso à informação pública é um 

direito inerente à condição de vida em sociedade, que não pode ser impedido por 

nenhum tipo de interesse”. Com esta informação, o código inicia um debate sobre 

direitos e deveres do jornalista, assim como a necessidade de ter posturas 

comprometidas com a responsabilidade e com o leitor durante a sua atuação. 

Mas em muitos momentos os jornalistas ignoram as determinações do código e 

do que a maior parte dos comunicadores e do público observa como conduta 

eticamente correta em nome do seu conceito de verdade, do que crê ser correto 

e do que quer convencer o leitor de que é efetivamente verdade através da 

manipulação e supressão das informações.  

 Bernardo Kucinski, ao analisar a situação do ex-ministro Rubens 

Ricupero4 – fato que chocou o país, mas que teve conseqüências unilaterais, isto 

                         
4 Noite de 1º de setembro de 1994. Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva disputam a presidência 
da República pela primeira vez. Rubens Ricupero, ministro da Fazenda, será entrevistado por Carlos Monforte no 
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é, a cobrança da mídia referiu-se à falta de ética do entrevistado, que foi punido, 

mas não do entrevistador5 – constrói a interessante teoria da “Síndrome da 

Antena Parabólica”. Nesta teoria, ele lembra que no Brasil tivemos quatro fases 

de controle da informação durante o período militar. Estas fases, se analisadas de 

maneira mais voltada à prática atual do jornalismo, pode-se dizer que originaram 

e mantiveram a autocensura e o conceito individual de verdade presente e 

latente no jornalismo brasileiro. A verdade como ideologia, como conceito 

individual, é o que pode ser identificado em boa parte do meio jornalístico atual. 

As aulas de Legislação e Ética apresentam muito bem este panorama. Em 

estudos de caso que apresentavam diversos níveis de relações éticas entre 

jornalistas e jornalistas, jornalistas e fontes e jornalistas e veículos de 

comunicação, a máxima utilizada pelos acadêmicos no ano de 2002 é a 

maquiavélica: os fins justificam os meios. A maior parte dos acadêmicos da 

disciplina, quando questionados sobre o que deveriam priorizar: a busca pela 

verdade através de qualquer meio ou a verdade como objetivo principal, mesmo 

que isso atrapalhasse ou atrasasse a sua coleta de dados, responderam que o 

objetivo principal é “cumprir a minha função social como jornalista, informando 

ao leitor o que ele quer e tem o direito de saber, não importando os instrumentos 

utilizados para a obtenção das informações”. Encontra-se aqui a utilização da 

responsabilidade social do jornalismo e do compromisso do jornalista com a 

transmissão da verdade como uma muleta para apoiar a censura ou a 
                                                              
Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão. Em uma conversa em off, o ministro diz que estava se aproveitando do 
seu cargo para promover FHC, e assume ainda que manipulava os dados referentes à inflação para isso. “Eu não 
tenho escrúpulos”, disse o ministro. O que nem o jornalista nem o ministro esperavam era que um dos canais de 
transmissão da emissora estivesse aberto e que todos os brasileiros que tinham antena parabólica poderiam estar 
vendo aquela conversa. E foi o que aconteceu. Revolta, denúncias, fitas com as declarações gravadas correram as 
redações do Brasil. E a declaração do ministro dizendo que não tinha escrúpulos tornou-se manchete em grande 
parte dos jornais e revistas brasileiras.  
5 Neste caso, a discussão levantada por Bernardo Kucinski referente à postura do jornalista trata da não observância 
das informações de interesse público tratadas entre ele e o ministro antes de eles entrarem oficialmente no ar. O 
maior questionamento é: por que Monforte, sabendo da existência destas informações e do interesse do público na 
sua revelação, não as citou ou não citou nada relacionado a elas na sua entrevista, feita ao vivo, com o ministro? A 
maior dúvida diz respeito à postura adotada por ele neste caso, se havia ali, no conceito de verdade com o qual ele 
trabalhou naquele momento, o direito de suprimir uma informação tão séria.  
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autocensura que o próprio comunicador faz na tentativa de construir e legitimar o 

seu conceito pessoal de verdade como um estruturação ideológica e social da 

mesma. A supressão da informação pode ser identificada também no caso 

Monforte/Ricúpero. Isso porque a atitude do jornalista pode ser observada sob 

dois pontos de vista, o que a colocaria em dois patamares avaliativos: a 

autocensura, por ter suprimido estas informações relevantes, intencionalmente ou 

não, objetivando manipular o telespectador; e a censura, neste caso, 

efetivamente uma manipulação consciente, mas que pode ter sido gerada por 

forças externas, isto é, interesse político-social, não interesse pessoal. Uma das 

possibilidades, por ser uma das principais características nestas situações, é o 

interesse da emissora em impulsionar a campanha política de Fernando Henrique 

Cardoso. Desta maneira, as forças externas determinam o tom do processo 

manipulatório.  

 Ao tentar incutir no leitor, através de sua produção jornalística, o seu 

conceito pessoal de verdade, o jornalista, como define Kucinski, tenta iludi-lo, 

suprimindo do campo informativo ao qual o leitor terá acesso, dados relevantes 

e/ou prioritários para a compreensão da informação. Com isso, o jornalista que 

promove a autocensura, seja por medo, por ainda manter as chamadas 

“cicatrizes da ditadura” ou simplesmente porque os interesses externos, dos quais 

trata Eugênio Bucci ao diferenciar censura de autocensura, age em sua produção, 

manipula o leitor, direcionando-o à compreensão parcial dos acontecimentos. 

 O processo de construção e, em muitos casos, legitimação da 

autocensura, é complexo. Bernardo Kucinski lembra que o processo iniciou-se 

com a autonomia dos jornalistas, que lutavam, no período ditatorial, para 

manterem sua crítica ao regime e às posturas adotadas nele. Depois de um 

pequeno período de tolerância, o governo militar optou por reprimir e controlar a 

produção jornalística. Com a instituição do AI-5, o jornalismo brasileiro transita 
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para uma nova fase. É a segunda fase de controle da informação. Nela, a 

agressão aumenta, a presença de censores nas redações e a restrição das 

publicações também. Na terceira fase, a violência entra em cena com toda a 

força. Jornais são apreendidos, jornalistas desaparecem, são agredidos, redações 

são invadidas, e os censores continuam por lá. Depois do período mais dramático, 

o governo passa a perceber que a melhor fórmula para atuar é ter a mídia ao seu 

lado. Inicia-se então o processo de liberalização da imprensa. Entretanto, é uma 

liberalização ainda controlada, embora de forma extra-oficial. Os jornalistas 

sentem esta realidade e muitos têm, até hoje, resquícios destas situações. O 

governo passa a querer a mídia junto de si, de maneira a poder manipulá-la e 

utilizá-la, através do processo de abertura controlada, em proveito próprio. Na 

realidade, o que acontece com a liberalização da imprensa é mais uma troca de 

senhorio que uma alforria. A partir deste momento começa a se tornar mais clara 

a relação de dependência econômica dos meios de comunicação com empresas e 

governos. Situação que enfrentamos até hoje no país.  

 Segundo Eugênio Bucci, as relações que determinam o diferencial entre 

censura e autocensura são as forças presentes na ação. As relações internas, que 

dizem respeito ao jornalista em si, constituem a autocensura. Já as forças 

externas, referentes a interesses políticos, constituem a censura. A análise nos 

leva a crer em uma terceira situação: a mescla das duas relações. Em um 

processo comunicacional, já que estão envolvidos muitos personagens, a censura 

e a autocensura podem caminhar lado a lado e, em alguns momentos, se 

completam. Mesmo estando em uma sociedade que, segundo muitos, ainda é 

constituída como uma democracia.  

 Ainda assim, Código de Ética dos Jornalistas, legislação da área e as 

próprias crenças de grande parte dos comunicadores brasileiros, primam pela 

verdade. Mas não a verdade pessoal, ideológica, visando transformar-se em 
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global e aumentar seu potencial manipulatório, mas a verdade social, a 

transmissão das informações de maneira completa e coesa para o leitor. 

Informação que virá sim, recheada de subliminaridades e com forte influência de 

todas as etapas do processo de construção da informação, mas que buscará, 

acima de qualquer coisa, fornecer ao leitor subsídios para que ele interprete e 

compreenda aquela informação, segundo a sua verdade pessoal, e no contexto 

da sociedade na qual está inserido. O compromisso é com o leitor, e a verdade 

deve buscar sanar os déficits que ele encontra, cada vez mais, no jornalismo. 

Vale lembrar que, como diz Lopes, o leitor está cada vez mais exigente, e, cada 

vez mais também, percebe as relações éticas e políticas do processo 

informacional.  
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