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RESUMO
Com o advento e a popularização da internet – e especialmente das ferramentas de elaboração
e compartilhamento de conteúdos –, os jornais impressos viram a verba publicitária destinada
a eles encolher na última década e passaram a experimentar uma crise em seu modelo de
negócios. A crise comercial-financeira, por sua vez, trouxe à tona uma segunda crise que já se
desenrolava havia mais tempo: a crise de paradigmas do jornalismo praticado nos meios
impressos na sociedade contemporânea. Esta tese se concentra justamente nesta crise,
investigando, com o apoio de autores da comunicação social, do jornalismo, da sociologia, da
economia e da história, como os editores de jornal impresso enxergam o seu papel e o papel
desses veículos na atualidade, em um cenário marcado pela instantaneidade da informação. A
bibliografia sobre o tema foi confrontada com as opiniões de 11 editores seniores dos
principais jornais paulistanos, entrevistados nesta pesquisa, que explicitam em seus relatos
angústia em relação ao cenário atual de incertezas na atividade e consciência de que há uma
transformação de paradigmas em curso na área.
Palavras-chave: epistemologia do jornalismo, edição, jornal, impresso, internet, crise de
paradigmas.

ABSTRACT
With the popularization of the Internet – and especially the tools of cooperation and content
sharing – newspapers experienced a strong decrease in their revenues over the last decade and
are now passing through a crisis in their business model. The commercial and financial crisis,
in turn, brought to light a second crisis that was in place for a longer time: a crisis of
paradigms in contemporary print journalism. This thesis focuses precisely on this crisis,
investigating, with the support of authors of media, journalism, sociology, economics and
history, how the editors of newspapers see their role and the role of these vehicles today, in a
scenario marked by the instantaneity of information. The literature on the subject was
confronted with the views of 11 senior editors of major newspapers from São Paulo,
interviewed in this research, which show in their reports anguish over the present scenario of
uncertainty and awareness that there is a transformation of paradigms in progress.

Keywords: epistemology of journalism, crisis of paradigms, publishing, newspapers, internet.
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Bernardo é quase árvore.
Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem
de longe.
E vêm pousar em seu ombro.
Seu olho renova as tardes.
Guarda num velho baú seus instrumentos de
Trabalho:
1 abridor de amanhecer
1 prego que farfalha
1 encolhedor de rios – e
1 esticador de horizontes.

(Bernardo consegue esticar o horizonte usando três
Fios de teias de aranha. A coisa fica bem
Esticada.)

Bernardo desregula a natureza
Seu olho aumenta o poente.
(Pode um homem enriquecer a natureza com sua
Incompletude?)

(Manoel de Barros, Livro das Ignorãças)
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ENSAIO GERAL

“Contrapondo-se ao convenu da inteligibilidade, da
representação da verdade como um conjunto de efeitos, o
ensaio obriga a pensar a coisa, desde o primeiro passo, com a
complexidade que lhe é própria, tornando-se um corretivo
daquele primitivismo obtuso que sempre acompanha a ratio
corrente. Se a ciência, falseando segundo seu costume, reduz a
modelos simplificadores as dificuldades e complexidades de
uma realidade antagônica e monadologicamente cindida,
diferenciando posteriormente esses modelos por meio de um
pretenso material, então o ensaio abala a ilusão desse mundo
simples, lógico até em seus fundamentos, um ilusão que se
presta comodamente à defesa do status quo.”
Teodor Adorno, O Ensaio como Forma, in Notas de
Literatura I. São Paulo: 34/Duas Cidades, 2008.
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Isto não é uma tese. Isto é uma tese. Ou melhor, é uma tese escrita na forma de
um ensaio, cuja pretensão é menos explicar um fenômeno do que tentar compreendêlo, evitando truques vazios e ilusões de ótica canônico-acadêmica – daí iniciarmos
pela referência ao pintor belga René Magritte (1898-1967), o surrealista autor do
famoso quadro acima reproduzido e que ao longo de sua carreira buscou mostrar que
a realidade é muito mais complexa do que qualquer representação que dela se faça.
Ou, nas palavras do próprio, que há uma “ascendência da poesia sobre a pintura”1.
Enquanto os quadros naturalistas, realistas, são estáticos e sempre insuficientes no seu
esforço de reproduzir a pulsação da vida, a poesia é a própria vida.
O mesmo déficit pode se dar com uma tese (quando fechada em si mesma).
Este ensaio poderia ser o fim de uma caminhada, mas mais certamente é o
início. Quem arriscaria afirmar, afinal, que esta tese é somente a conclusão de quatro
anos de pesquisas sobre a crise de paradigmas que assola editores de jornal na
atualidade?
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Não é possível separar esta reflexão da própria biografia do autor, ora
candidato à obtenção do título de doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Mais honesto, portanto, seria
situar esta pesquisa dentro de uma trajetória iniciada em 2001, quando da chegada à
São Paulo e do início da vida profissional na Folha de S.Paulo, então como trainee.
Ou anos antes, em 1998, quando do ingresso no curso de graduação em Comunicação
Social - Jornalismo da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, terra natal. Ou
ainda antes, na paixão pelos livros e pela leitura de jornal diário. Inegavelmente, esta
pesquisa se vale da soma de todas essas vivências e experiências e representa uma
importante etapa nesta trajetória pessoal e num processo mais amplo de compreensão
do jornalismo hoje – tanto por parte do pesquisador como, agora, na forma desta tese,
acessível ao público, como contribuição aos estudos e às paixões na área.
Visto que o resultado das reflexões desta pesquisa aparece na forma ensaística,
convém pensar o papel deste gênero na Academia e na formação de saberes. No caso
do Brasil – e, analogamente, de nossos vizinhos no Hemisfério Sol (segundo a feliz
expressão cunhada pelo escritor Sinval Medina para designar a criatividade, o frescor
e a vitalidade encontrados ao Sul do Equador, oposto ao Hemisfério Noite)2 – a
questão assume importância talvez especial, dado o histórico de grandes ensaístas no
país. O Brasil foi e é celeiro fecundo de ensaístas. Silvio Romero, Oliveira Viana,
Antonio Candido, Alfredo Bosi, Silvano Santiago, Renato Ortiz, Milton Santos,
Sergio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Darci Ribeiro. Entre os autores da
atualidade – e ainda em atividade – podemos citar ainda Gilles Lapouge, Arnaldo
Jabor, Alberto Dines, Roberto DaMatta, Marcelo Gleiser, Marcelo Coelho, Ferreira
Gullar, Jânio de Freitas, Contardo Calligaris e outros com presença regular nas
páginas dos maiores jornais do país.
Entre tantas, são vozes que sobressaem na produção de saberes e reflexões
sobre o país e sua gente, com bases teóricas hibridamente fincadas na sociologia, na
literatura, na historiografia, na antropologia, na geografia humana, na psicologia, na
comunicação e no jornalismo, sem a pretensão de resolver o mundo com um
arcabouço teórico definitivo, o teorema perfeito. Renegar esta fecunda tradição
ensaística – ou pior, os frutos dessa prática no país – é renegar uma marca importante
da produção intelectual brasileira e, talvez, um aspecto de conjugação entre os
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maiores pensadores de Brasil nos séculos XIX, inicialmente, e no XX,
principalmente.
O aspecto identitário é, aliás, o problema marcante da temática dos ensaístas
latino-americanos3. Senão as bases para essa preocupação, o século XIX é pelo menos
um de seus períodos mais ricos na América Hispânica, quando escritores e poetas
fortemente angustiados pelas grandes questões nacionais encorajam-se a abordar a
temática em sua obra e até chegam a assumir cargos públicos de relevo, num
exercício de engajamento e reflexão, literatura e pragmatismo. Um caso fundador é o
de Domingo Faustino Sarmiento, considerado um dos grandes expoentes do
Romantismo argentino à época. Sarmiento se exilou no Chile durante a década de
1840, perseguido pelo regime de Juan Manuel de Rosas. Lá, escreve seu livro mais
famoso, o ensaio “Facundo, o Civilización y Barbarie”, publicado em 1845, que parte
da biografia do caudilho argentino Facundo Quiroga para tratar, em realidade, da
questão do caudilhismo no país – e reiterar sua oposição a Manuel de Rosas. Em
1868, Sarmiento é eleito presidente da Argentina – o que pode ser considerado o ápice
de uma trajetória híbrida conciliada (e não dividida) entre o pensar a nação e o
transformar a nação.
Podem ser considerados ainda exemplos desta estirpe figuras como Simon
Bolívar, na Venezuela, e José Martí, em Cuba, entre outros que, no século XIX,
pensaram a América Latina em ensaios, sobretudo ligados a questões de identidade:
nação, língua, cultura, independência. Firmam assim bases para a preocupação
ensaística do século seguinte, que floresce dentro e fora da Academia.
Lúcia Lippi Oliveira4, socióloga e pesquisadora da FGV-Rio, também se
voltou ao estudo do gênero ensaístico no continente para detectar uma divisão
histórica entre esses pioneiros – Sarmiento, Alberdi etc. – e os ensaístas do século
XX, como Octavio Paz e Sergio Buarque de Holanda. Os primeiros, afirma,
colocavam-se como “salvadores”, propunham a reforma da sociedade primeiramente
no papel e, logo, na política (como Sarmiento, de ensaísta a presidente da Argentina).
No século XX, diz a pesquisadora, os ensaístas continuam a enunciar os problemas de
sua sociedade, mantendo ainda acesa a tradição identitária. Mas não são mais os
portadores da solução ideal ou da implantação esperta da ideia aventada: deixam-na a
cargo de outros pensadores, de políticos, economistas...
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Lúcia Oliveira detecta ainda outro aspecto interessante que distinguirá o nosso
ensaio latino-americano do europeu, que presta tributo ao mestre francês Michel de
Montaigne. Tratam-se de suas íntimas ligações com o jornalismo, com o fato
contemporâneo, urgente e concreto, e com o jornal enquanto meio de comunicação de
ideias e de ideais. Por isso, e por sua raiz também política, o ensaio latino-americano
surge nas páginas dos jornais como crônica da sociedade, das quais é compilado para
ganhar livros em edições assim imortalizadas.
A proposta faz sentido se lembrarmos que esses ensaios do século XIX eram
transformacionais, salvadores. “Discursos, cartas abertas e artigos polêmicos de jornal
revelam o papel doutrinário e crítico dos ensaístas latino-americanos que, ao exporem
suas ideias, opiniões, teorias, procuravam ganhar adeptos e influir na exposição dos
problemas da sociedade”, rememora a professora e historiadora Eliane Fleck5,
referindo-se ao século XIX.
Ainda é tempo, porém, de abrir parênteses para apresentar uma definição,
ainda que provisória, do que vem a ser um ensaio. Etimologicamente, a palavra deriva
do latim exagium, ou “ação de pesar”. Por extensão, afirma o dicionário Houaiss,
significa “ponderar, avaliar”. O Dicionário de Termos Literários de Massaud Moisés6
fertiliza o verbete com a bruma aterritorial e democrática da arte. Vê no gênero ensaio
“espécime literário de contorno indefinível”. Como o próprio rótulo denuncia, escreve
Massaud, é impossível estabelecer com rigorosa precisão os limites daquilo que é
somente “ensaio”.
De fato, numa acepção demasiado ampla, tudo por ser considerado ensaio,
mas essa visão levaria à inutilidade do termo – ecoando talvez o mesmo problema da
História no verbete da Enciclopédia Einaudi em que Jacques Le Goff7 problematiza
uma questão contemporânea de sua área: “Tudo é histórico, logo a história não
existe”.
História e ensaio, não obstante, existem. E o casamento entre essas vertentes
tem se mostrado rico, aliás, como Michel Vovelle8 e sua defesa ensaística da história
das mentalidades demonstra. Nesse caso, o ensaio como método é justificável – e
necessário – para lembrar a cientistas, intelectuais e leitores que a complexidade do
mundo não pode ser circunscrita ao x de uma equação.
Complexidade. Não por acidente, toca-se aqui em um ponto-chave da
ensaística. Nesse sentido, é interessante retomar a teoria defendida por Edgar Morin9,
entre outros, que prega a impossibilidade de lidar com os problemas complexos das
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sociedades contemporâneas sem recorrer a estudos inter ou transdisciplinares, que,
combinando os saberes parciais da sociologia, da medicina, da biologia, da
comunicação, do jornalismo e de outras áreas, sejam capazes de abarcar
satisfatoriamente o problema enfrentado.
Complexus, do latim, está ligado à ideia de algo tecido em conjunto. É o
particípio passado de complecti, que significa ainda compreender – mote da
epistemologia da compreensão que na atualidade tem alimentado a trajetória do
pesquisador Dimas Künsch10. Mas, antes de tangenciá-la, voltemos à rica noção de
complexidade como tecido. Captar esse tecido, compreendê-lo, demandaria mais do
que apenas um sentido. Não é possível compreender o tecido somente pelo
perscrutamento da visão. Ela pode explicá-lo, informar sua cor, seu tamanho. A
textura e a maciez, contudo, será apreendida pelo tato. O cheiro, pelo olfato; o ruído
do dobrar e estender das fibras, pela audição.
Em suma, é possível explicar o tecido, parcialmente, pelo movimento de
apenas um sentido. Mas compreendê-lo é um esforço plural.
Operadores de complexidade ajudam nessa tarefa, segundo a sistematização de
Morin. O pensador parisiense propõe três: o operador dialógico, cujo propósito é
reunir conceitos tidos como opostos na nossa visão de mundo partitiva (razão vs.
emoção; ciência vs. arte; razão vs. mito são exemplos muito arraigados dessa
dualidade).
Outro instrumento é o operador recursivo, que repensa a noção de causalidade,
tão forte no pensamento contemporâneo – e no jornalismo em especial, o que de certo
mereceria, por si só, capítulo à parte (tema já ricamente elaborado na obra de
Cremilda Medina). Na recursividade não é apenas a causa A que produz o efeito B, e
fim da equação. O efeito circula sobre a causa, transformando-a também.
Há ainda o operador hologramático, em que se defende a visão holística do
problema aventado: não é possível separar parte e todo. A parte está no todo. O todo
está na parte.
Somados, os operadores dão substância ao projeto de totalidade sem fazer com
que ela signifique uma simples soma de partes – o que possibilitaria, em último
estágio, o conhecimento do todo pelo exame partitivo. Mas o todo, no pensamento
complexo, é ao mesmo tempo mais e é menos do que a soma das partes. Como no
saber local indiano, em que o provérbio conta a história dos três homens incapazes de
enxergar um elefante devido à proximidade com o objeto e à sua visão partitiva.
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Enxergam um rabo, uma orelha, um grossa pata cinzentos sem se darem conta, afinal,
de que estão diante da vida, do movimento pulsante de um animal.
Em seu texto “O Ensaio como Forma”, Adorno afirma que “o ensaio desafia
gentilmente os ideais da clara et distincta perceptio e da certeza livre de dúvida”11.
Segundo o autor, o ensaio é um protesto contra as quatro regras estabelecidas pelo
“Discurso do Método”, de Descartes – autor sobre o qual iremos nos debruçar mais
adiante. Adorno começa sua reflexão abordando a regra segundo a qual o objeto de
pesquisa deve, nas palavras do próprio Descartes12 em sua obra fundamental, ser
dividido em “tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para
melhor resolver suas dificuldades”.
No entanto, raciocina Adorno, os artefatos que constituem o objeto do ensaio
resistem à análise de elementos. Sem romantizar o escrutínio da totalidade sobre o
método partitivo, Adorno crê que “o ensaio se orienta pela ideia de uma ação
recíproca, que a rigor não tolera nem a questão dos elementos nem a dos elementares.
Os momentos não devem ser desenvolvidos puramente a partir do todo, nem o todo a
partir dos momentos”. E, com isso, “o ensaio é presenteado, de vez em quando, com o
que escapa ao pensamento oficial: o momento do indelével, da cor própria que não
pode ser apagada”.
Diversos autores13 localizam no francês Michel de Montaigne a origem da
acepção moderna de ensaio. Com seus escritos agrupados sob a alcunha Essays, de
1580, Montaigne propõe uma bagagem conceitual e estilística para o gênero. O
moralista sugere que o ensaio se caracterize pelo auto-exercício das faculdades; pela
liberdade pessoal; pelo esforço constante de pensar originalmente.
E há outra característica, esta muito próxima do ethos jornalístico: o ensaio
reúne experiências, ou seja, apresenta uma reflexão embasada empiricamente (daí a
conveniência de apresentar esta tese, calcada em pesquisa empírica, vivência
biográfica e exame hermenêutico, na forma de um ensaio). Nas palavras do próprio
Montaigne, o ensaio traz “o saber que se destila da vida”.
Por fim, diz o autor que o ensaio deve ser necessariamente crítico – ou seja,
repudiar o obscurantismo e o “sono dogmático”. Nesse sentido, é uma ginástica
cerebral, lembra Silvio Lima, porque simultaneamente repudia qualquer autoritarismo
(é ensaio, é exercício, é ato de pesar, e não o peso das coisas em si) ao mesmo tempo
em que é rigoroso no “pensar firmemente por si só e por si próprio”. “O ensaio é o
espírito crítico, é o livre-exame”, pontua Lima em seu “Ensaio Sobre a Essência do
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Ensaio”14. Outro pensador alemão, Max Bense, em “Über den Essay und seine
Prosa”, afirmará complementarmente que “escreve ensaisticamente quem o questiona
e o apalpa, quem o prova e submete à reflexão, quem o ataca de diversos lados e
reúne no olhar de seu espírito aquilo que vê, pondo em palavras aquilo que o objeto
permite vislumbrar sob as condições geradas pelo ato de escrever”15.
Outras características que podemos apontar nos ensaios em geral são sua
relativa brevidade, sua liberdade temática e sua abertura ao diálogo com leitores e
especialistas – aspecto este decisivo para nos levar a defender seu emprego nesta tese.
“O ensaísta não busca provar ou justificar as suas ideias nem se preocupa em lastreálas eruditivamente, nem, menos ainda, esgotar o tema escolhido; preocupa-o,
fundamentalmente, desenvolver por escrito um raciocínio, uma intuição, a fim de
verificar-lhe o possível acerto”, escreve Massaud. “Daí que o ensaio se constitua num
exercício ou manifestação de humildade, e faça da brevidade e da clareza de estilo os
seus esteios máximos. O ensaísta conhece por experiência as limitações do saber
humano e tem convicção de que os torneios frásicos absconsos, o vocabulário
especioso e bizantino, os neologismos forçados etc., não raro escondem o vazio
intelectual.”
É nesse sentido que inscrevemos este ensaio sobre os dilemas do editor de
jornais na atualidade: como uma obra aberta às mais variadas colaborações e ao
diálogo.
Se pode ser tomado como uma espécie de meditação, o ensaio também é
realização dialógica, ou uma meditação coletiva – ou ainda, como na literatura, uma
meditação social. Os melhores ensaístas agem também como “antenas da raça” (ou
“antenas da sociedade”, numa tradução menos literal, mas mais feliz no contexto de
complexidade com que o tema deve ser abordado), para citar a famosa metáfora de
Ezra Pound16 ao se referir à sensibilidade quase premonitória dos artistas. Daí advém
a elasticidade temporal do ensaio, que transita entre a grande obra literária, atemporal,
e a pesquisa datada no aqui e agora. Marshall McLuhan expande essa idéia no
prefácio à segunda edição do clássico “Understanding Media” (no Brasil traduzido
como “Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem”). No início do texto,
o pesquisador canadense afirma que “o poder das artes de antecipar, de uma ou mais
gerações, os futuros desenvolvimentos sociais e técnicos foi reconhecido há muito
tempo. Ezra Pound chamou o artista de ‘antenas da raça’. A arte, como o radar, atua
como se fosse um verdadeiro ‘sistema de alarme premonitório’, capacitando-nos a
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descobrir e a enfrentar objetivos sociais e psíquicos com grande antecedência. O
conceito profético das artes entra em conflito com o conceito corrente das artes como
meios de auto-expressão. Se a arte é um ‘sistema de alarme prévio’ – para usar uma
expressão da Segunda Guerra Mundial, quando o radar era novidade – tem ela a maior
relevância não apenas no estudo dos meios e veículos de comunicação, como no
desenvolvimento dos controles nesses mesmos meios”.17
A arte, pois, que frequentemente encontra no ensaio um veículo adequado de
expressão – pela abertura da forma ensaística à intuição sintética do autor –, é um
importante veículo para captar as pulsações de uma sociedade dinâmica e complexa.
Há armadilhas nesse caminho, todavia. A maior delas parece ser a falsa
dicotomização entre a liberdade do ensaio e os cânones da pesquisa científica. Este é
sobretudo um ensaio que não rejeita a metodologia e o rigor acadêmicos. Marca-se
pela pluralidade de vozes não apenas de editores, nossos protagonistas, mas também
de pesquisadores: da produção consagrada à mais recente.
O romancista e ensaísta português Vergílio Ferreira18 reflete sobre o ofício e
apela à necessidade de incorporar a ele a sensibilidade da arte. Referindo-se
especificamente ao ensaísmo português, diz: “O que é importante é que o ensaio
discuta, que problematize... é infinitamente mais útil o erro fértil do que a verdade
estéril. Mas há um elemento urgente para incorporar ao ensaio e que o aproxima
particularmente da arte literária – um que o torna um candidato potencial a suceder a
novela: a sensibilidade.”
Sendo assim, por que negligenciar, nos estudos de Comunicação e Jornalismo,
que lidam sobretudo com o humano e suas contradições, suas interpretações e
realizações, a intuição sintética, alma do ensaio? Ela está presente em todas as etapas
do processo, pois renegá-la seria renegar a própria subjetividade humana – na escolha
do tema, dos autores que embasarão o marco teórico, na redação, na apresentação de
uma tese. A subjetividade está lá, mas não é desta, inerente, inescapável, de que fala
Vergílio Ferreira. Refere-se antes à sensibilidade fertilizadora do homem, sua
capacidade de captar a dimensão profunda, mítica, de uma questão, para desenvolvêla em suas raízes universais, e não apenas superficialmente.
Susan Sontag destaca justamente o brilho lírico do ensaio entre suas
características mais sedutoras. “Enquanto precisão e clareza argumentativa e
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transparência de estilo são geralmente considerados normas na escrita de ensaios (...)
a mais irresistível tradição do ensaio é um tipo de discurso lírico.” A escritora localiza
nos sermões e, antes disso, nas pregações em praça pública – que certamente
remontariam ao filósofo Sócrates e seus célebres diálogos – o gérmen do estilo
ensaístico que celebra. Desse parentesco advém a coincidência de todos os grandes
ensaios, diz, terem sido escritos em primeira pessoa.
E é imbuída de preocupação com a atualidade, embasamento na experiência
empírica, linguagem acessível e plural, dialógica, e principalmente da humildade de
quem visa contribuir para a reflexão de um tema, sem pretensão de esgotá-lo, que esta
tese-ensaio discute a crise de paradigmas vivida por editores de jornal impresso no
cenário da atualidade, marcado pela imensa (e veloz) oferta de informações por meio
de internet, rádios, TVs, celulares e outras mídias.
Mergulhamos ao longo dos últimos anos na cultura desse profissional, ora
subordinado a ele, como um repórter inexperiente, ora em seu cargo, em dois jornais
de perfis bastante distintos (Folha de S.Paulo e Metro), ora como pesquisadorvisitante, acompanhando reuniões de pauta e edição, observando rotinas e
entrevistando mais de uma dezena de expoentes da área. A imersão na cultura e no
poder ancestral de seus mitos é, a propósito, outra característica marcante do ensaio.
Diz Adorno que “o ensaio reflete justamente sobre isso: a relação entre natureza e
cultura é o seu verdadeiro tema. Não por acaso, em vez de ‘reduzi-los’, o ensaio
mergulha nos fenômenos culturais como numa segunda natureza”.
Trabalhamos aqui também na região que Patrícia Patrício designou, em sua
tese de doutoramento, como reportagem transubjetiva, noção que se insere “numa
transição da monologia emissor-receptor para a dialogia na mediação, não uma
mediação objetivista, mas uma mediação autoral” 19.
Anteriormente, da mesma equipe de pesquisadores que passaram pelo crivo
desta Escola sob coordenação da professora Cremilda Medina, Raul Osório Vargas já
havia proposto a noção de reportagensaio como método – perspectiva que esta
pesquisa tenta explorar. Na dissertação “A Reportagem Literária no Limiar do Século
21 (O ato de reportar, os jovens narradores e o Projeto São Paulo de Perfil)” e
posteriormente na tese “O homem das areias: um flagrante do diálogo oraturaescritura”, Vargas propôs que “esta forma de indagação de contextos sociais e de
escrita, que tem como características a imersão, a voz, a exatidão e o simbolismo, seja
chamada de reportagem-ensaio, ou melhor, reportagensaio: descobrir, reconstituir e
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transmitir ensaiando”.
Vargas concebe a reportagensaio como “uma narração detalhada de situações e
conversas da vida cotidiana dos seres humanos que vivem em espaços e tempos”. Sua
proposta é, tal qual no jornalismo informativo amplamente difundido nas redações
brasileiras, partir de um fato verídico, porém buscando motivações e significados
mais sutis para a sua ocorrência e “empreendendo uma viagem de retorno” para, em
comunhão com a proposta de um jornalismo polifônico e plurissemiótico20,
“encontrar uma composição criativa com suas múltiplas vozes”. Chama-a ainda de
“atividade lúdica que apanha diversas perspectivas em contraponto, exacerba
dinamicamente os contrastes e nos faz descobrir novas maneiras de ler ou de ver o já
visto ou lido”21. E completa: “Hoje, na reportagensaio, estão presentes a Psicologia
Social, a Filosofia, a Sociologia, como também o atrativo das técnicas narrativas
trazidas do conto e do romance, oferecendo ao comunicador e ao leitor as ilimitadas
possibilidades do ‘gênero’. Todos esses recursos fundem-se nas mãos do comunicador
para levar os ensaios sociais por novos caminhos”.
E são as pérolas encontradas nesse mergulho (ou seja, as pessoas pelo
caminho, muito mais cheias de brilho do que qualquer joia ou ideia) que esta tesereportagem-ensaio, sem definições rígidas, mas prenhe de horizontes, apresenta a
seguir.
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caminhos.”
Em sua tese (2003), Vargas acrescenta que: A reportagem, de entonação muito diversa,
também é ensaio, com alternativas de visão de mundo e cheia de histórias de vida.
Reportagem como verdadeiros ensaios sobre vidas, a partir da convivência e da observação de
pessoas comuns. Comunicação de ensaios sociais a partir da história de pessoas comuns, dos
viajantes seres humanos assimilados na cultura que os acolhe. Pessoas vindas de lugares
distantes para mudar suas vidas, sua língua, suas idéias na medida do possível e adaptarem-se
a um mundo “novo”.
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Se procurar bem, você acaba encontrando
não a explicação (duvidosa) da vida
mas a poesia (inexplicável) da vida.
(Carlos Drummond de Andrade, Corpo)
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2. JORNALISTAS VS. INTELECTUAIS

Comunhão, a plenitude da comunicação, ocorre na tríplice
tessitura da ética, técnica e estética. Cremilda Medina, 2006.
Nós, seres humanos, perdemos a vida buscando coisas que já
encontramos. Todas as manhãs, em qualquer latitude, os
editores de jornais chegam à redação perguntando-se como vão
contar a história que seus leitores já viram e ouviram dezenas
de vezes na televisão ou no rádio, nesse mesmo dia. Com que
palavras narrar, por exemplo, o desespero de uma mãe que
todos viram chorar ao vivo, diante das câmeras? Como seduzir,
usando uma arma tão insuficiente como a linguagem, pessoas
que experimentaram com a vista e com o ouvido todas as
complexidades de um fato real?
Esse duelo entre a inteligência e os sentidos tem sido
resolvido há vários séculos pelos romances, que ainda estão
vendendo milhões de exemplares, apesar de alguns teóricos
terem decretado, há duas ou três décadas, que as novelas
tinham morrido para sempre. O jornalismo também resolveu
esse problema através da narração, mas aos editores custa
aceitar que essa seja a resposta para o que estão buscando há
muito tempo. Tomás Eloy Martínez, 1997.

Precisamente às 20h20 do dia 27 de novembro de 2010, numa agradável noite
de verão, Noelly Russo, jornalista experiente, recebeu-me em sua casa de três pisos
numa discreta vila residencial bem em frente ao parque da Água Branca (em Perdizes,
na zona oeste de São Paulo), em uma pequena travessa da rua Turiassu. Naquele
momento, um desconhecido que batesse à porta da quarta casa do lado esquerdo do
condomínio, cuja fachada escondia-se detrás de uma vegetação exuberante (jardim
estreito e denso de flores, temperos e árvores ainda jovens), veria as portas e janelas
escancaradas e as pilhas de caixa de papelão e teria a imediata percepção de que uma
mudança estava em curso.
Só não saberia, ainda, a sua extensão.
Noelly estava de mudança. Agendamos o nosso diálogo justamente – e
simbolicamente – na última noite em que passaria na velha casa.
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Mas além da mudança de casa ali em preparação, outras mudanças
fermentavam naquela noite, rondando a tumultuada residência da veterana diretora de
redação. Uma, profissional. Outra, muito mais profunda, de paradigmas.
Noelly, então com 45 anos de idade, 25 deles investidos em redações de
jornais e revistas – “ainda equipadas com máquinas de escrever”, ressalta, e “muito
mais barulhentas do que hoje em dia” – de veículos como Folha de S.Paulo, Trip,
TPM, Metro e MTV na Rua, deslizava habilmente entre as caixas e os móveis
parcialmente desmontados de sua ampla sala enquanto exibia o ambiente e se
desculpava pela desordem. No dia seguinte, iria se mudar para outra casa, a poucas
quadras dali, também em uma pequena vila residencial. “Esta aqui já está até
vendida”, contou, animada.
Camiseta larga estampada e colorida, calça jeans; a indumentária despojada
poderia fazer crer que Noelly é uma pessoa relaxada. O jeito relax, contudo,
contrastava com a real personalidade da anfitriã, tipo elétrico que não parava em um
mesmo lugar por mais de cinco minutos. Incorporava, talvez, o espírito da profissão
que abraçou por mais da metade de sua vida – profissão esta em que, segundo
Travancas, há uma relação diferente com o tempo, “como se o seu relógio [dos
jornalistas] funcionasse bem mais rápido e em outro ritmo. Não é o tempo do dia e da
noite, dos dias de trabalho ou dos fins de semana, mas sim o tempo do trabalho e o
tempo do não-trabalho”22.
Faço uma observação, para Noelly, sobre seu jeito elétrico e apressado,
notável não apenas nos gestos, mas na própria fala, rápida e entrecortada. Respira
fundo e me olha profundamente. “Essa relação com o tempo”, diz, “essa pressa tem a
ver com o ritmo das redações, onde aprendi a não ficar parada”.
Ao que parece há uma ligação entre esse hábito e um valor importante no
universo das notícias, o do imediatismo (a notícia deve ser dada o quanto antes, já que
o primeiro meio a noticiar um acontecimento usualmente leva vantagem sobre a
concorrência). Ao contrário do valor-notícia da objetividade, que segundo Traquina23
provoca intensa polêmica dentro e fora das Redações, o valor do imediatismo ganhou
força com a emergência dos meios digitais, no que se refere a perseguir o menor
intervalo de tempo possível entre o acontecimento e sua transformação em notícia.
Hoje, o imediatismo reina como um valor inconteste na maior parte dos veículos
jornalísticos. A ideia de imediatismo, por sua vez, deriva de outra noção, muito mais
antiga e por sua vez inscrita nas leis do jornalismo pensadas pelo teórico alemão Otto
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Groth: a da periodicidade, sempre opressora. De início, regulado pelo ciclo do dia (ou
dias) dos jornais e revistas, e depois pelos intervalos cada vez mais curtos das mídias
elétricas e eletrônicas – daí advém a importante constatação de que “a primeira e mais
séria decorrência que delimita sua [do jornalista] missão social é a impossibilidade de
qualquer forma de perfeccionismo científico”, como escreveu já em 1982 Cremilda
Medina24.
A palpitação incontrolável do tempo lança reflexos inclusive sobre a vida
pessoal dos jornalistas mais veteranos – mesmo em sua linguagem corporal é nítida a
influência dos anos de rotina atribulada e imprevisível. Mãos e olhos inquietos,
curiosamente perscrutando o interlocutor e o cenário de fala. A fala frequentemente
ágil e truncada, comprimindo muitos tópicos em poucas frases. Noelly, diante de
mim, era um exemplo vivo das tantas questões que me importavam debater nesta tese.
As consequências do dia a dia pesado são inclusive físicas, prossegue Noelly,
agora animada pela incomum oportunidade de debater com um pesquisador
acadêmico a sua carreira. Ela mesma relata problemas com ansiedade e depressão,
dificuldades com o peso, crises de exaustão.
Em sua tese de pós-doutorado, Roberto Heloani25 mostrou que o imaginário
popular acerca da vida do jornalista é muito diferente da prática batalhadora, em que
pessoas “apaixonadas pelo que fazem” sentem que não estão fazendo “jornalismo de
verdade”, e frequentemente adoecem com a sobrecarga de trabalho e de
responsabilidades. Os profissionais vivem em medo constante dos “passaralhos”
(cortes de pessoal) e nas Redações alimenta-se o clima de que qualquer um pode ser
substituído a qualquer momento. “Por isso os problemas de ordem cardiovascular são
muito frequentes. Hoje, Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e o fenômeno da
morte súbita começam a aparecer de forma assustadora, além da sistemática
dependência química”, afirma Heloani. Além disso, completa, a constante cobrança
por atualização e flexibilidade (“"Se há uma profissão que abraçou mesmo essa ideia
de multifunção, foi o jornalismo”) contribui para que 80% dos profissionais
pesquisados por Heloani no Rio e em São Paulo sofram de estresse, sendo 24,4% “na
fase da exaustão” – “o que significa que de cada quatro jornalistas, um está prestes a
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ter de ser internado num hospital por conta da carga emocional e física causada pelo
trabalho”.
Noelly não fugiu à regra das crises de depressão e de ansiedade após rotinas
exaustivas sob pressão de chefias implacáveis (ou “mercuriais”, no entender do
editor-executivo da Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila, que afirma no capítulo 4 desta
tese que não há mais espaço, nas grandes Redações da atualidade, para editores
despóticos).
Jornalista veterana e inquieta, foi só após muitas idas e vindas pela casa
espaçosa e abarrotada de caixas, após muitos cigarros, telefonemas, um convite para
dividir uma pizza, comentários sobre o noticiário do dia – então dominado pela
disputa à Presidência da República, recém-vencida pela petista Dilma Rousseff – que,
por volta das 22h, Noelly enfim se acomodou em um sofá no canto da sala e, não
menos irrequieta, focalizou suas energias em uma fértil reflexão sobre o fazer
jornalístico e, principalmente, sobre o papel do editor.
Neste momento, cuja fruição tomou quase duas horas prévias de contato fértil,
sensível e verdadeiramente dialógico, sem impor ao entrevistado a ditadura de um
questionário inflexível, o pesquisador soube de imediato que estava diante de um
evento raro. Ou, bebendo no universo léxico e conceitual dos jornalistas, de uma
notícia. Embora não faltem na história desta ciência exemplos de grandes jornalistas
que se tornaram importantes pesquisadores acadêmicos26, raros parecem ser os
jornalistas cujas culturas foram forjadas exclusivamente no ambiente de mercado que
se prestam a refletir em profundidade, ao menos publicamente, sobre sua atividade.
Pois, como sugeriu a pesquisadora Barbara Philips em estudo no final da década de 70
nos EUA27, generalismos à parte, a maioria dos jornalistas se identifica como homens
de “ação”, e não “pensadores”.
Ou seja, consideram-se em vários aspectos como opostos aos acadêmicos.
Enquanto pesquisadores procuram regularidades e padrões entre acontecimentos para
deles, muitas vezes a partir de uma reflexão puramente teórica, extrair leis universais,
os jornalistas são pragmáticos e forçosamente preocupados com a opressão de
deadlines. Ou, nas palavras de Barbara Philips, o jornalista seria como o empírico
primitivo de Claude Lévi-Strauss28, aquele que opera na lógica do concreto: mãos e
olhos. A socióloga Gaye Tuchman, autora de importantes estudos sobre hábitat e
hábitos jornalísticos nos anos 70, concluiu29 complementarmente que a cultura

30
profissional dos jornalistas privilegia o saber instintivo – que aqui frequentemente
chamamos de faro, instinto, alma ou espírito de repórter – em relação ao saber
reflexivo.
Tal dicotomia de saberes, contudo – oposição entre saber fazer e saber pensar
–, não pode mais ser aceita para o pesquisador em comunicação, área que nas últimas
décadas vem firmando, num esforço contínuo, seu espaço na academia e na
sociedade. Persistindo a dicotomia, aceitando-se a versão do jornalista que “faz sem
pensar”, pari passu corre-se o risco de reduzir o homem a uma máquina, observando
o jornalismo sob a ótica utilitária mais rasteira e, em suma, limitando o papel do
comunicador ao de divulgador, e, tão grave quanto, reduzindo a comunicação a um
processo linear (unidirecional) e mecânico.
Sobre este último problema, Fausto Neto escreveu que “a ampliação de novas
possibilidades teóricas para mover os protocolos de interação, com base no conceito
de mediação, significa, por exemplo, o reconhecimento dos limites desses velhos
paradigmas condutivistas da comunicação. Tal reconhecimento supõe constatar,
igualmente, que os padrões e os processos de produção e de recepção de informação
são, desta feita, muito mais complexos, porque são operados por uma conjugação de
forças, atores, tecnologias e realidades situacionais mais amplos e cruciais do que o
velho modelo de oferta/recepção = efeitos”30.
Mais interessante, nesse sentido, é a perspectiva de Cremilda Medina, que na
década de 80, no livro “Profissão Jornalista: Responsabilidade Social” já alertava para
a divisão entre jornalistas fazedores e acadêmicos pensadores, porém reivindicando,
em linha com sua própria trajetória biográfica, uma comunhão de esforços em nome
da constituição de novos saberes na área. “Dos comunicadores – na vida ativa de
exercício profissional ou na vida científica de pesquisa e planejamento (muito raros) –
é difícil surgirem textos reflexivos, uma vez que as tarefas de ordem imediata
absorvem a escassa mão de obra da comunicação coletiva. Os profissionais
envolvidos na produção de informações vigente – todo o aparato da indústria cultural
emergente na América Latina – estão, por contingência do próprio fenômeno,
trabalhando sob pressão do tempo. Pouco sobra para lazer pessoal, quanto mais para a
reflexão analítica. E os pesquisadores, planejadores, professores (em geral,
patrocinados pelas universidades) estão abrindo frentes de trabalho pioneiro e são
muito poucos para uma tarefa tão ingrata e pesada”, escreveu a pesquisadora,
arrematando: “respeito e estudo todas as interpretações, mas luto, por outro lado, para
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que o ponto de vista dos que se construíram dentro do próprio fenômeno – através de
uma práxis e de uma reflexão – seja considerado”31.
A noção condutivista do processo comunicacional e a idéia do jornalista como
mero divulgador são fortemente repudiadas pela pesquisadora, cuja obra se constrói
na batalha cotidiana contra noções reducionistas. Em “O Signo da Relação:
Comunicação e Pedagogia dos Afetos” aparece sintetizada a noção do jornalista como
um produtor cultural simbólico das narrativas da contemporaneidade. Para a
pesquisadora, a lógica do jornalista-divulgador deve ser substituída por uma noção
mais legítima de comunicação, que pressupõe a dialogia social – ou, no dizer da
autora, a passagem do signo da divulgação ao signo da relação32.
Noelly Russo estava diante de mim para confirmar essa possibilidade: um
jornalista deve refletir sobre sua função e papel na sociedade, e o acadêmico deve
ouvir a pulsação da sociedade em sua pesquisa. Ambos só têm a ganhar com esse
intercâmbio de percepções e leituras.

2.1 SENSÍVEL NARRATIVA
O mediador social deve trabalhar com narrativas da atualidade – elas sim
capazes de estabelecer a dialogia plena, que envolve mais do que signos lingüísticos –
comprometidas com o signo da relação. A narrativa, definida por Medina33 como a
resposta do homem diante do caos, transformando-o em cosmos, será, assim, não
apenas complexa, mas afetuosa e poética. “Dotado de capacidade de produzir
sentidos, ao narrar o mundo, o sapiens organiza o caos em um cosmos. O que se diz
da realidade constitui uma outra realidade, a simbólica. Sem essa produção cultural –
a narrativa – o humano ser não se expressa”, escreve Medina, para quem “mais do que
talentos de alguns, poder narrar é uma necessidade vital” 34.
No âmbito do jornalismo – e nas mãos, corações e mentes dos jornalistas – a
necessidade se torna premente: é o mediador social quem em primeiro lugar tem a
responsabilidade autoral de criar, renovar e administrar a realidade circundante. Como
escreveu Márcia Blasques35, “o aprendizado dos sistemas narrativos, a necessidade
vital de sensibilizar-se constantemente diante do mundo, a ação de escrever e a
capacidade de manter viva a dialogia da escrita coletiva são desafios que os jornalistas
– enquanto autores e mediadores sociais – enfrentam todos os dias”.
Como sói acontecer, também neste caso, diante da desgastada oposição entre
teoria e prática, reflexão e facção, a complexidade do real se impõe sobre
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elucubrações positivistas já insustentáveis nas ciências. Diante de Noelly Russo, cujo
último cargo havia sido o de diretora de redação do jornal MTV na Rua (tablóide
gratuito ligado ao grupo Abril, distribuído de segunda a sexta-feira em São Paulo),
parecia claro que os conceitos que se calçam na antítese direta entre jornalismo e
reflexão eram excessivamente opressores. Ou: brutais, paranóicos, no dizer de
Maffesoli36. Crítico da ciência partitiva e encastelada, o francês lembraria ainda que
“o intelectual nomeia algo e crê que esteja criando aquilo que nomeou, da mesma
forma que Deus em relação ao homem e à mulher”.
Em outras palavras, o conceito é uma cerca – e não por acaso o dicionário
Houaiss registra que a palavra arcabouço, da expressão arcabouço teórico, é também
sinônimo de carcaça. E o mundo necessariamente não cabe em cercas ou carcaças.
Dito de outra forma, não se deixa apreender por uma teoria.
Então será que uma divisão tão simples entre empiria e teoria, ação e reflexão,
responderia satisfatoriamente aos desafios da pesquisa em jornalismo hoje, cenário
que clama por um abordagem mais complexa?
Não.
Mais sintonizadas aos tempos atuais são as vozes que questionam: qual a
diferença mais profunda entre o jornalista e o intelectual? E o sociólogo? O
antropólogo? O cientista social “sério”? A opressão do tempo pode ser uma resposta,
mas, quanto ao descarte do pensamento aprofundado, há controvérsia. Não parece
haver uma necessária e pejorativa superficialidade (como se mal atávico, inescapável,
inerente à atividade jornalística) no trabalho jornalístico, no pensamento dos
jornalistas cristalizado em palavras. No entender de um renomado intelectual, a
propósito, o jornalista é uma espécie de intelectual de condições adversas. Disse
Florestan Fernandes em depoimento ao jornal universitário da ECA/USP em 1976
(apesar de ser uma fala muito específica dos tempos de Regime Militar, acreditamos
que traz uma contribuição ainda atual): “o jornalista é o intelectual que se defronta
com o cerceamento mais profundo e destrutivo de sua capacidade de trabalho”. E
completa, criticamente: “o que corre entre nós é que em ambos os níveis a sociedade
brasileira reage de forma restritiva à atividade do jornalista, quer bloqueando a
percepção de seu significado específico, quer expondo-a a controles extra-intelectuais
empobrecedores e sufocantes”. “Onde os jornalistas não podem desempenhar
criadoramente os seus papéis intelectuais eles se neutralizam como influência
dinâmica, contando muito pouco ou não contando nada como força impulsionadora
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do crescimento da secularização da cultura dos padrões médios de democratização da
sociedade”37.
O que nos leva de volta a Noelly. Eram passadas as 22h de uma sexta-feira. A
temperatura começava a cair mais fortemente naquela noite de verão, instigada pelo
prenúncio de chuva. Os ventos, tendo mudado de intensidade e direção, entravam com
mais força pela porta escancarada, pela janela escancarada a pouco mais de dois
metros de onde estávamos sentados, um diante do outro, já muito à vontade após o
descontraído jantar – composto por duas pizzas, pratos típicos na mesa dos
paulistanos e em especial dos atarefados jornalistas paulistanos, acostumados a longas
horas de plantão nas redações –, em que fomos acompanhados por seu terceiro
marido, Rogério (de todos, o único que jamais trabalhou como jornalista, frisa ela.
Ex-empresário, é hoje consultor de casas noturnas, bares e restaurantes).
Os ventos oxigenariam, àquela altura, a conversa. Copo de Coca-Cola na mão
– a entrevista inteira, com um total de cinco horas de duração, seria regada
exclusivamente ao refrigerante –, sentada sobre as pernas dobradas, acomodando seu
pouco mais de 1,50 metro sobre o sofá, Noelly mudou de semblante, como mudara a
direção do vento. Compenetrada, refletiu:

– O papel do editor, ou o próprio editor, sofreu mudanças nos últimos 10, 15 anos. O
editor hoje é um cara que voltou, num certo sentido, ao começo da função de editor.
Tem mais espaço e é mais requisitado diante da overdose de canais de informação
disponíveis. Ele é o cara que vai dar angulação, um saborzinho, enxergar o já sabido
por um outro ângulo, mais interessante e rico.

Raciocínio instigante. A jornalista diria, então, que o editor hoje está menos
burocratizado e mais humano – obviedade então necessária de ser dita porque a
revitalizada proximidade com o leitor, com o advento da internet, teria lançado o
editor para fora de sua torre de marfim e para dentro da vida mundana, abertamente
contraditória.
Sobre os dois temas nos debruçaremos adiante, trazendo para o debate a vozes
de outros jornalistas.

Importa que naquele momento, durante a entrevista com Noelly Russo – a
primeira realizada para esta tese – ganhou força a percepção de que a oposição entre
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jornalistas fazedores e intelectuais pensadores era artificial. As fronteiras entre pensar
e fazer são mais nebulosas. Afinal, o que difere o jornalista do intelectual?
Naquele momento, não pareceu que a resposta residiria num suposto poder de
análise, mais desenvolvido nos acadêmicos, ou num aventado insight criativo típico
dos bons jornalistas. Nada, num nível mais profundo, parece diferi-los, em realidade.
Pois tempo, deadline e emprego de linguagem coloquial, por exemplo, são fatores
menores, meramente circunstanciais, nessa equação. No nível mais profundo de
produção de conhecimento, de rigor na observação – tomemos os riquíssimos
exemplos fornecidos pela Grande Reportagem – e de missão e responsabilidade
social, não há maiores fronteiras, senão ilusórias. A propósito, inúmeras reportagens
de maior fôlego não só têm servido de subsídio para pesquisas em Ciências Sociais e
Humanas como frequentemente elas mesmas têm se tornado importantes documentos
sociológicos, antropológicos e históricos repletos de reflexão e vitalidade. Há
exemplos internacionais, como “Os Dez Dias que Abalaram o Mundo”, documento
importante sobre a Revolução Russa escrito por John Reed em 1917, “Hiroshima”, de
John Hershey, com sobreviventes da bomba atômica na Segunda Guerra, e nacionais,
em João do Rio, em “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, entre centenas de outros.
Cumpre citar ainda a bem sucedida experiência de trabalhar uma narrativa sob
perspectiva simultaneamente jornalística e acadêmica em “A Arte de Tecer o
Presente”, de Cremilda Medina (2003).
Assim, quando liberto da amarra de um deadline imediato, o jornalista logra
resultados tão convincentes e sólidos, tão inspiradores e reveladores quanto os de
qualquer pesquisa social – nesse caso, remeta-se ainda à internacionalmente
reconhecida experiência da série de livros-reportagem “São Paulo de Perfil”, feita por
alunos da graduação da ECA sob coordenação de Cremilda Medina, que inspirou a
realização de dissertações e teses na mesma Escola.38
O sociólogo Luiz Gusmão, em entrevista ao repórter Rafael Cariello na Folha
de S.Paulo39 por ocasião do lançamento de seu livro “O Fetiche do Conceito”,
questiona a razão pela qual o “conhecimento proporcionado pela análise de um
historiador marxista seria mais amplo, teria maior valor, do que aquele oferecido por
uma biografia desprovida de jargões técnicos ou sociológicos”. E indaga por que,
afinal, “a análise de um cientista político seria mais fecunda do que um comentário
sobre o mesmo fato, ainda que extremamente arguto e inteligente, feito por algum
marqueteiro ou por um mero jornalista”.
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Não havia como, portanto, fechar os cinco sentidos à narrativa pulsante de
Noelly, desqualificando-a por não se tratar de alguém autorizado a tecer uma reflexão
sobre seu campo, na expressão celebrizada por Pierre Bourdieu40, com terminologia
supostamente inadequada ou imprecisa, sem um arcabouço teórico de sustentação à
análise da práxis.
A ex-diretora dos gratuitos Metro e MTV na Rua, é, pois, nas palavras do
jornalista, professor e escritor argentino Tomás Eloy Martínez41, um daqueles
personagens paradigmáticos que encarnam em si os múltiplos aspectos de um evento
noticioso, um personagem pelo qual podemos compreender, de maneira inclusive
mais abrangente, as transformações que se deram em certo contexto, em certo
período. “A sorte de um homem resume, em certos momentos essenciais, a sorte de
todos os homens.”
Analisando o melhor da produção jornalística nacional, convivendo com
jornalistas, observando suas rotinas e entrevistando-os para esta tese, fica claro que,
embora não se possa considerar todo jornalista um intelectual (assim como não se
deveria considerar todo sociólogo ou todo filósofo um intelectual, levando-se em
conta que intelectual é aquele que sistematicamente usa de seu intelecto para refletir e
propor problemas e ideias de relevância social), a oposição entre jornalistas e
intelectuais é não apenas falsa, mas também contraproducente.
Neste ensaio, que costura reflexões do autor, de 11 jornalistas/editores
renomados e de inúmeros acadêmicos, ao menos uma conclusão parece aceitável:
quando motivados e instados a um verdadeiro diálogo, bons jornalistas podem ser tão
argutos, profundos e interessantes quanto qualquer intelectual acadêmico-canônico.
Ou seja, bons jornalistas são como bons intelectuais a serviço da sociedade.
Provam-no as fontes deste ensaio.
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e colaboração”, que: As narrativas carregam consigo as dificuldades racionais, intuitivas e
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digitais. Se a gramática que rege a profissão, tecida há séculos, já não satisfaz os jornalistas
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Um galo sozinho não tece a manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro: de outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzam
os fios de sol de seus gritos de galo
para que a manhã, desde uma tela tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
(João Cabral de Melo Neto, A Educação pela Pedra)
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3. O PARADIGMA DO REPÓRTER E A ASCENSÃO DO EDITOR

A princípio, Noelly Russo empreendia apenas uma mudança física, geográfica.
Mudaria no dia seguinte para uma nova casa, a poucos quarteirões daquela em que me
recebera. Caixas e etiquetas por todos os cantos. Mas havia outras mudanças de fundo
ocorrendo então em sua vida – que aliás ressaltavam seu valor paradigmático como fonte
desta pesquisa, inspirada em princípios não apenas jornalísticos mas também da História das
Mentalidades – que, na consagrada definição de Vovelle42, é o “estudo das mediações e da
relação dialética entre, de um lado, as condições objetivas da vida dos homens e, de outro, a
maneira como eles a narram e mesmo como a vivem.”
Naquela noite de 27 de novembro de 2010 Noelly completava oficialmente 57 dias
afastada do jornal que concebeu e comandou em seu breve período de circulação, que mal
chegou a 4 meses (de 7 de junho de 2010 a 1o de outubro de 2010). O MTV na Rua foi o
terceiro jornal gratuito vinculado a um grande grupo de comunicação (no caso, a editora
Abril) a estrear em São Paulo em um intervalo pouco superior a quatro anos. O pioneiro foi o
português Destak, do grupo português Cofina, lançado em 6 de junho de 2006. O segundo, o
Metro, da rede sueca Metro International, apenas um ano depois, em 7 de maio de 2007.
Todos os três com tiragem diária auditada de 150 mil exemplares, distribuídos de segunda a
sexta-feira gratuitamente nas ruas da capital paulista.
À guisa de curiosidade, diga-se que a tiragem de todos esses veículos, desde o seu
lançamento, era verificada por auditorias contratadas pelos jornais, como KPMG e Trevisan,
pois o tradicional IVC (Instituto Verificador de Circulação, que audita a tiragem de todos os
grandes jornais e revistas do pais) não trabalhava com jornais gratuitos até recentemente. Só
em 2012 os veículos iniciaram o processo de implantação de auditoria pelo IVC.
Ainda no território das semelhanças, todos os três jornais citados mantinham estruturas
sem ou praticamente sem repórteres em suas enxutas redações, compostas por 25 jornalistas,
cada uma, em média. A grande maioria deles, editores e assistentes de edição.
A constatação possui mais implicações do que à primeira vista possa parecer. Um
jornal sem repórteres parece ser, na imaginação coletiva, um jornal sem jornalistas. A
revelação dos bastidores das engrenagens daquele modelo de negócio surpreendeu não apenas
a mim, que a convite deixei a Folha de S.Paulo em fevereiro de 2007 para atuar como editorchefe do Metro durante seus primeiros dois anos de existência, mas também à experiente
Noelly Russo, então editora geral, promovida em 2009 ao cargo de diretora de redação.
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Não é à toa que um jornal sem repórteres parece ser um jornal sem jornalistas – ou
sem jornalismo. Com efeito, a menção à palavra “jornalista” parece evocar de imediato43 tipos
profissionais muito específicos, tais como o apresentador de telejornal – simultaneamente
reflexo e motor de uma sociedade profundamente imersa em uma cultura de fetichização da
visibilidade/popularidade dos olimpianos, para usar a expressão de Edgar Morin disseminada
no Brasil por Cremilda Medina44 – e, dentro de uma visão mais tradicional, o grande repórter
investigador – personificado em figuras como o intrépido correspondente de guerra, o
solucionador de mistérios policiais, enfim, o jornalista detetive e desbravador de segredos.
O exercício da profissão de jornalista, contudo, não se restringe à investigação e à
apresentação da notícia – dimensões indispensáveis à atividade de comunicar a narrativa da
atualidade, porém insuficientes. Na biosfera do universo da comunicação social coexistem
ainda fotojornalistas e operadores de câmeras de vídeo, infojornalistas (ou jornalistas
gráficos), produtores, redatores, pauteiros, diagramadores e webdesigners, lado a lado com
repórteres do ligeiro noticiário cotidiano, que mal saem das redações – mal saem de suas
cadeiras e terminais informatizados –, e, no topo da pirâmide produtiva de toda organização
jornalística, eles, que nos jornais gratuitos reinam quase sozinhos: os editores.
Convém lembrar que é na figura dos repórteres que tradicionalmente se concentraram
a maioria dos estudos e estudiosos do jornalismo. A propósito disso, Suzana Singer, atual
ombudsman da Folha de S.Paulo e com uma longa trajetória editando e comandando editores
no jornal, ao término de entrevista a esta tese abriu um sorriso reconfortado: “que bom que
você está fazendo essa pesquisa”, disse. “Os editores são sempre esquecidos, ninguém fala
muito deles. É um trabalho de bastidores”.
A pesquisa hermenêutica corrobora a percepção empírica de quem há décadas vive no
meio, em mais um exemplo de como teoria e prática podem se fertilizar mutuamente. Uma
consulta rápida ao banco de teses da Capes, que indexa teses e dissertações de todo o país
desde 1987, dá razão à queixa da experiente jornalista: não há nem sequer uma tese indexada
nas últimas décadas que tenha como tema principal o editor de jornal. Sobre repórteres são
mais de mil, segundo consulta realizada em julho de 2012. Não que o papel do editor e as
astúcias da edição não sejam abordados em estudos acadêmicos, longe disso. Mas aparecem
apenas como capítulos menores diante de uma preocupação que geralmente está ligada ao
jornalismo lato sensu ou à figura específica do repórter.
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Não surpreende, a propósito, que a quase totalidade dos editores em atividade nos mais
expressivos veículos de comunicação do país tenha começado suas carreiras não como
redatores, mas como repórteres. Com Noelly não foi diferente. Muitos antes de seu último
emprego, como diretora do MTV na Rua, foi repórter na Folha de S.Paulo, na editoria de
cidades, onde estreou em 1988. Avançou em 1992 para correspondente nos Estados Unidos,
onde sedimentou sua experiência como repórter, e de lá retornou para uma vaga de editora no
suplemento adolescente Folhateen, em 1993. Após a passagem pela Folha, trabalhou em uma
dezena de revistas até chegar à diretoria editorial da Conrad Editora, mesma função que
assumiria na editora Trip (revista TPM), no jornal Metro e, fechando o breve resumo
curricular, no MTV na Rua.
Não é de estranhar, portanto, que não obstante a diversidade de funções em uma
empresa de comunicação, os estudos de mídia e as tentativas de elaborar uma sociologia do
jornalismo45 tradicionalmente tenham centrado esforços em perscrutar a reportagem. “Se
perguntarmos às pessoas em geral que figura humana é a mais característica do jornalismo, a
maioria responderá, sem dúvida: o repórter”, afirma Nilson Lage46. O mesmo, segundo o
autor, aconteceria entre os iniciados no campo jornalístico: “Se interrogarmos um jornalista
sobre quem é mais importante na redação, ele – excetuado o caso de algum projetista gráfico
ou editor egocêntricos – dirá que é o repórter”.
A etnógrafa carioca Isabel Travancas47, que realizou um estudo antropológico em
redações de veículos de comunicação cariocas, concorda que a figura do repórter é a mais
associada, no imaginário social, ao jornalismo. Segundo ela, “sempre que alguém pensa em
jornalista, logo lhe ocorre a ideia de um jovem correndo atrás da notícia que anseia ser um
furo de reportagem”. Traquina48 completa: “A representação do jornalista que mais evoca o
imaginário sobre o jornalismo é a figura do repórter. A figura do repórter que está lá, em cima
do acontecimento, em contato direto, a presenciar, testemunha ocular da história em devir”.
O apogeu desta associação entre jornalista e repórter (e uma vida de aventuras) deu-se,
segundo o sociólogo norte-americano Philip Elliott49, na década de 70, quando os intrépidos
repórteres investigativos (um pleonasmo hoje cristalizado no meio jornalístico para designar
repórteres mais experientes ou eficazes na busca de furos de reportagem) do Washington Post
Bob Woodward e Carl Bernstein publicaram a série de reportagens sobre o escândalo de
Watergate que levaria o presidente Richard Nixon a renunciar em 1974, envolvido na
espionagem de adversários políticos.
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Nessa mesma década, a exaltação da figura do repórter investigativo na sociedade
americana (dado o sucesso do trabalho de Woodward e Bernstein) levou Elliott a classificar
os anos 70 como “era do jornalista investigativo” – assim como considerou os anos 30 como
“era do correspondente internacional”, tendo em vista o cenário da Segunda Guerra (19391945) e o prestígio desses profissionais no período, diretamente proporcional à relevância de
seu papel de mediadores sociais num cenário turbulento e complexo.
Atenta às transformações no universo do comunicador social, Medina50 captou, na
década de 70, a pulsação do que podemos configurar como uma terceira era (partindo da
reflexão de Elliott) representativa dos profissionais de imprensa. Sua observação tem como
base o anúncio da reforma de 1972 do Jornal do Brasil, que à época publicou: “Com o
objetivo de instituir uma progressiva especialização de cada repórter num determinado setor
de cobertura, extinguiu-se o cargo de chefe de reportagem e criaram-se sete grupos de
trabalho, com um repórter-coordenador para cada um. E a coordenação geral passou para a
esfera da editoria – a de Criação e Produção Geral.”51
Para Medina, o anúncio pode ser lido como sinal de que “a era do chefe de reportagem
terminava e a era dos editores, ou editorias, passa a representar as redações modernas”. “O
modelo desta reforma naturalmente é inspirado nas redações de grandes jornais norteamericanos onde a figura do editor é bem anterior”52, completa.
A despeito de sua relevância no processo de mediação social, o editor tem sido
sistematicamente relegado a um segundo plano nos estudos do jornalismo – não só no Brasil
mas também na Europa e nos Estados Unidos, de modo geral. Concretamente, e não sem
razão, durante décadas os pesquisadores de mídia que se lançaram à fascinante aventura de
produzir conhecimento sobre o mundo das redações centraram esforços no repórter:
personagem que detinha, ou parecia deter, o mais palpável poder de comunicação. Os
repórteres são, afinal, os agentes-mediadores imediatos da notícia: os principais responsáveis
por pautar um evento, elevando-o, pela observação (e argumentação), à categoria de
acontecimento jornalístico. São ainda os entrevistadores das fontes, ou seja, eleitos
historicamente pela própria sociedade como seus mediadores, seus agentes sociais53. Também
os escribas, que imprimem suas observações, ideias, inspirações e anotações no papel. E ainda
agentes suscetíveis à pressão política de fontes diversas, dos chefes de redação e dos leitores,
direta ou indiretamente. Fértil repositório, portanto, para uma infinidade de estudos.
Sem menosprezar a importância dos estudos que se constroem sobre a crucial figura
do repórter, este ensaio tenta lançar luz a um outro personagem, muitas vezes esquecido
academicamente: o editor. Talvez menos glamoroso, porém cuja importância e cujo
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reconhecimento parecem ter crescido nas últimas décadas, especialmente a partir do advento
da internet – e das facilidades de criação e reprodução de conteúdo por ela acentuadas.
Será, pois, possível prolongar o insight do sociólogo Philip Elliott aos nossos tempos,
observando um protagonismo do editor na atividade jornalística contemporânea? Após as eras
do correspondente internacional e do repórter investigativo (porém sem jamais escorregarmos
para um empobrecedor viés evolutivo), os anos 2000 poderiam configurar uma era do editor?
A força motriz desta investigação acadêmico-jornalística não é a do genesismo ou do
principismo, lembrando aqui a fala de Deleuze em “Empirismo e Subjetividade”54: “As
relações não são o produto de uma gênese, mas o efeito de princípios. A própria gênese é
reconduzida aos princípios; é somente o caráter particular de um princípio. O empirismo não é
um genesismo”. Mas questionamos se, a partir dos anos 2000, nos tempos pós-internet, os
editores ganharam mais espaço, prestígio e relevância nos meios impressos.
Em oposição a essa hipótese compreendemos a existência das poderosas recorrências
da história. No princípio, afinal, eram os editores. Os jornais nascem no século XVII (quando
surgem as primeiras publicações com periodicidade regular) na Europa como produtos de um
homem só: o editor/redator/repórter apura, escreve, monta, imprime e faz circular seu
material.
Por outro lado, os jornais gratuitos, em suas moderníssimas redações envidraçadas –
mas sem repórteres –, hipersintonizados ao mundo e às mídias/agências de onde extrairão
suas manchetes, nos remetem a essas primeiras oficinas de imprensa, em que editores
desempenhavam também os papéis de proprietários, repórteres, diagramadores. Jornais de um
homem só: o editor. A já citada declaração instintiva de Noelly Russo, então, parece dialogar
com as forças cíclicas da história:

– O papel do editor, ou o próprio editor, sofreu mudanças nos últimos 10, 15 anos. O
editor hoje é um cara que voltou, num certo sentido, ao começo da função de editor.

A discussão sobre as recorrências da história traz à luz a categoria tempo, noção (e
imposição, e valoração) tão premente no trabalho jornalístico. Desde a Antiguidade, duas
concepções básicas sobre a natureza do tempo têm sido discutidas: a noção de tempo cíclico,
como uma roda, e a de tempo contínuo, sequencial, como uma seta55. Na perspectiva da roda,
ou de uma série de rodas superpostas, de variados tamanhos (duração dos ciclos), considera-se
que os eventos se repetem periodicamente. A ideia está diretamente ligada à observação dos
ciclos da natureza56, como dia e noite, plantio e colheita, primeira, verão, outono e inverno,
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marés, fases da Lua, nascimento, amadurecimento e morte etc. Na vida urbana moderna,
contudo, prevalece a noção de tempo progressivo, sequencial, e é frequente a associação entre
avanço no tempo, progresso, e sucesso, conforme lembra Fabian57.
Milton Santos58 enxerga a categoria tempo como indissociável da categoria espaço. A
comunhão de sua reflexão poética/estética/técnica sobre o tema o levou a afirmar que “o
espaço é acumulação desigual de tempos”: espaço que surge então como sobreposição e
acúmulo de heranças (temporais).
Em seu campo de estudos, a Geografia59, outra figura usada para tentar compreender a
natureza do tempo é a espiral. Esta entende que seta e ciclo coexistem; o tempo avança como
seta ou flecha, mas retorna perpetuamente num ciclo. O espaço pode ser então percebido
como coexistência de heranças reconstruídas, coexistência passado/presente ou reconstituição
do passado no presente.
Os estudos multidisciplinares sobre o tempo ajudam a iluminar o cenário desta
pesquisa. A hipotética era do editor que aqui se investiga, abandonando a perspectiva pura de
seta do tempo, pode aparecer configurada nessa mesma forma espiralada (revigoramento ou
reconstituição do passado), remetendo às oficinas de imprensa em que os primeiros jornais
eram editados.

3.1 OLHARES SOBRE O EDITOR E A CRISE DE PARADIGMAS

Uma pista em direção à confirmação da hipótese de uma (re)nova(da) era do editor
parece residir nas opiniões coletadas entre graduandos em Jornalismo das principais
universidades paulistanas, ouvidos nesta pesquisa. Outra pista pode ser depreendida a partir
de textos da cultura, entre os quais se destacam produções audiovisuais recentes.
Nos últimos anos o próprio interesse da sociedade sobre a figura do editor parece ter
crescido, como parecem apontar os textos da cultura – como filmes, novelas e minisséries de
televisão – que têm mergulhado nesse personagem. Em sintonia com o fenômeno está um
grupo de controle com 812 estudantes de graduação60 em jornalismo na capital paulista, dos
quais 16% manifestaram ter como meta trabalhar como editores – ainda que quase 60% não
soubessem dizer o que faz um editor de jornal. Esta foi a segunda atividade mais citada pelos
alunos, ficando atrás apenas da reportagem, que apareceu na enquete com 34% das intenções.
Na sequência foram citadas as atividades de assessor de imprensa, produtor de TV, redator,
fotógrafo, blogueiro, professor/pesquisador e diagramador, respectivamente.
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Questionados sobre quais seriam as funções e virtudes necessárias ao editor, os alunos
elaboravam respostas como:
“Coordenar seus repórteres e decidir o que vai ou não ser publicado e como (enfoque,
destaque, etc.).”
“Ser bem informado, honesto e não tratar as pessoas como um lixo.”
“Selecionar imagens; uniformizar textos; fazer os elementos da página dialogarem
entre si; diminuir textos longos demais.”
“Gerenciamento de tudo o que acontece na editora.”
“Saber distinguir quem é quem.”
“Liderança, organização, dominar texto e imagem, conhecimentos gerais.”
“Filtrar, revisar, selecionar, gerenciar.”
“Conhecer seu público.”
“Organização de pela publicação, coordenar as editorias.”
“Levar em conta a responsabilidade que sua profissão tem diante da sociedade,
responsabilidade, visão ampla.”
“Filtrar e hierarquizar os fatos, e atribuir-lhes juízos de valor.”
“Rapidez, pontualidade.”
“Grande poder de decisão.”
“Deixar os textos claros e simples para o seu leitor.”
“Qualidade da escrita.”
“Conhecimento amplo, domínio da língua.”
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“O editor necessita ter uma boa habilidade em reconhecer talentos, pois além de
corrigir e construir o seu trabalho, ele vai aperfeiçoar seus subordinados, a fim de melhorar o
trabalho como um todo. Ele necessita ser competente. A sua competência está sendo avaliada,
portanto quanto menos erros fizer maior será seu destaque. Ou seja, tem que saber lidar com
pressão. O trabalho do editor é fundamental, independente do veículo; pode ser revista, jornal,
TV, rádio etc. Sem o editor a qualidade cai.”
“Saber administrar bem os prazos.”
“Profundo conhecedor de diversos, conhece bem o que deve ser divulgado ou não.
Lida bem com pessoas.”
“Rever textos, corrigir erros, saber o que deve e o que não deve ser publicado, fazer
uma mediação entre a informação e o público.”

Destacam-se, entre alunos de primeiro a quarto ano de importantes faculdades
paulistanas, as noções mais instrumentais, técnicas, gerenciais, do trabalho de edição. São
recorrentes expressões como gerenciar equipes, corrigir textos, administrar prazos. É visto
como um profissional sob o signo da eficácia, homem-máquina, com inequívoca capacidade
para trabalhar sob pressão e de ser rápido, obedecendo à engrenagem maior que é a política
editorial do meio de comunicação em questão.
Mas, muito além do jardim da técnica, outra mudança que discretamente é operada no
mundo do jornalismo parece menos perceptível e, ao mesmo tempo, muito mais profunda do
que a adoção de novos aparatos tecnológicos. A figura do editor vive uma crise de paradigmas
(na acepção já clássica de Kuhn61), de certa forma retomando aspectos ligados ao princípio da
atividade – questão que assola não só o universo do editor, mas também toda a ciência
contemporânea62. A mudança é acentuada, no caso específico do editor, pela internet – além
de, naturalmente, acompanhar um contexto mais amplo de crise do pensamento moderno.
Sobre isso, concordamos com a perspectiva de Dimas Künsch, que afirma que “em si, o fato
da existência de uma crise do pensamento contemporâneo nem mais precisa hoje ser
defendido com o ardor dos primeiros tempos, lá onde, no meio da escuridão, alguém se
levantou, ou muitos alguéns se levantaram, para alertar sobre a aproximação do fantasma”63.
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O fantasma, por sua vez, aparece muito bem expressado nas palavras do sociólogo
português Boaventura de Sousa Santos. É o fantasma do fenecimento de “um paradigma que
se constitui contra o senso comum e recusa as orientações para a vida prática que dele
decorrem; um paradigma cuja forma de conhecimento procede pela transformação da relação
eu/tu em relação sujeito/objeto, uma relação feita de distância, estranhamento mútuo e de
subordinação total do objeto ao sujeito (um objeto sem criatividade nem responsabilidade);
um paradigma que pressupõe uma única forma de conhecimento válido, o conhecimento
científico, cuja validade reside na objetividade de que decorre a separação entre teoria e
prática, entre ciência e ética; um paradigma que tende a reduzir o universo dos observáveis ao
universo dos quantificáveis e o rigor do conhecimento ao rigor matemático do conhecimento,
do que resulta a desqualificação (cognitiva e social) das qualidades que dão sentido à prática
ou, pelo menos, que nelas não é redutível, por via da operacionalização, a quantidades; um
paradigma que desconfia das aparências e das fachadas e procura a verdade nas costas dos
objetos, assim perdendo de vista a expressividade face a face das pessoas e das coisas onde,
no amor ou no ódio, se conquista a competência comunicativa (...) finalmente, um paradigma
que produz um discurso que se pretende rigoroso, antiliterário, sem imagens nem metáforas,
analogias ou outras figuras da retórica, mas que, com isso, corre o risco de se tornar, mesmo
quando falha na pretensão, um discurso desencantado, triste e sem imaginação,
incomensurável com os discursos normais que circulam na sociedade”64.
A crise de paradigmas da ciência moderna, em transição para o que Sousa Santos
chama provisoriamente de “uma ciência pós-moderna”, na falta de nomenclatura melhor,
também acomete o jornalismo? Sem dúvidas. Os estudos em comunicação não escaparam do
abalo do edifício positivista ocidental. Os pesquisadores mais conscientes do jornalismo já o
sabem. E os jornalistas? Parecem chegar à mesma conclusão, se não pela via do exame
hermenêutico e da reflexão rigorosos, pela via do insight criativo e da experiência cotidiana
na função. É perceptível entre os entrevistados nesta pesquisa a sensação de que o editor
gatekeeper, que decide que assuntos terão visibilidade, está em franco declínio. Sua função
está em transformação. Antes de dar voz aos editores, contudo, convém um exame mais
detalhado sobre o papel do editor nas teorias do jornalismo.
3.2 O EDITOR NA TEORIA
A multiplicidade de funções e desafios condensados na figura do repórter colocou esse
profissional por mais de um século no centro das mais propagadas teorias do jornalismo. A
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começar pela Teoria do Espelho, uma das primeiras a buscar compreender – ou explicar – as
engrenagens da notícia. Inspirada no positivismo de Auguste Comte, situa o jornalismo como
simples reflexo da realidade: as notícias seriam determinadas pelos fatos. E o profissional que
personifica olhos e ouvidos do jornal auscultando os fatos é precisamente o repórter, cuja
missão é representar, ou reconstruir, a realidade através de seu relato. No centro do espelho,
portanto, está o repórter.
Cabe aqui um parêntese no esforço necessário de transcender a visão mais simplista
sobre o positivismo para que avancemos na reflexão sobre a porção de seu legado ainda hoje
enraizada no jornalismo brasileiro. O positivismo é uma doutrina filosófica exaustiva e
rigorosamente elaborada por Auguste Comte em diversas obras, dentre as quais destacamos a
síntese expressa no Discurso Sobre o Espírito Positivo, de 1844.
Na obra, Comte postulou a lei dos três estados na trajetória intelectual da humanidade:
teológico, metafísico e positivo. O primeiro um estado fictício, dominado por uma imaginação
que se assombrava diante do sobrenatural, dividido por sua vez nas etapas fetichista, politeísta
e enfim monoteísta. O segundo, o estado metafísico, classificado como uma espécie de
enfermidade crônica entre a infância e a virilidade, uma adolescência intelectual alimentada
pelas incessantes especulações sobre a origem e o destino do homem. Em seguida viria enfim
a fase positiva, domínio da razão, em que a observação direta seria a única base possível para
o conhecimento. Este último estágio, segundo o autor, seria alcançável através dos alicerces já
erigidos pelas revoluções francesa (política) e inglesa (industrial), e a ação pública deveria
convergir ao regime republicano, numa integração ordeira e harmônica, solidária. Não à toa,
foi Comte quem cunhou, por volta de 1830, o termo “altruísmo”. Sua raiz, segundo o
dicionário Houaiss65, é a palavra francesa autrui (outro). O altruísmo, ou, numa tradução
livre, “outroísmo”, seria portanto uma contraposição ao “egoísmo”, ao individualismo
destrutivo. Bosi66 identifica aí, a propósito, uma distinção clara entre o projeto comtiano e a
ideia do darwinismo social, “que identificava na lei da selva o princípio motor de toda a
evolução: struggle for life. Comte formulara como norma de conduta a expressão oposta:
viver para outrem, vivre pour autrui”.
Assim, apesar das fortes críticas que sofreu no século seguinte por seu factualismo ou
determinismo (a razão que impera sobre todas as coisas, a observação extraindo leis naturais
imutáveis, o estudar o que é para prever o que será), é igualmente relevante, para uma
reflexão mais complexa e crível sobre o tema, reconhecer os seus méritos em vários campos
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sociais, entre os quais a defesa do abolicionismo e do estado republicano laico, a sobriedade
no trato da coisa pública e a defesa dos direitos trabalhistas, dentre outros. Também na ciência
sua influência foi particular. Lembra Medina67 que muitos dos preceitos atuais de uma
epistemologia pragmática se coadunam perfeitamente com as ideias de Comte: “Quando os
epistemólogos contemporâneos defendem o conhecimento pragmático, aquele que avalia as
consequências sociais da ciência, a concepção sintoniza perfeitamente com o princípio
positivista que conquistou as mentes do fim do século XIX e se mostrou operante em todo o
século XX: para o pensador, a eficácia científica de qualquer modo, seja a abstração racional,
seja o laboratório experimental, depende da relação direta ou indireta com os fenômenos
observados.”
Ainda assim, segundo Bosi68, atualmente “o discurso ‘positivo’ acantonou-se e afinouse no empirismo lógico que dá prioridade ao único ‘fato’ ubíquo e incontestável, a linguagem,
a qual, por sua vez, fala de fatos como o signo fala de coisas e de suas relações”. E é
justamente aí, na força dessa ideia, que reside a principal matriz de sedução do positivismo
sobre o jornalismo. A noção de que fatos incontestes podem ser descritos objetivamente pela
palavra (escrita ou falada), numa perspectiva relativa (ou reducionista, centrada apenas no
fato em si, e não no universo contextual daquele fato, em sua origem e/ou destino –
preocupações
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pujantemente nos Manuais de Redação e no próprio dia a dia das redações, nos próprios
estereótipos que muitos jornalistas propagam a respeito de si mesmos e de seu ofício.
Apesar de a Teoria do Espelho seguir ainda hoje paradigmática entre grande parte do
público consumidor de jornais, que frequentemente considera o jornalismo um retrato
efetivamente factual e objetivo da realidade – dogma que as mídias pouco fazem para
desidratar –, entre estudiosos é praticamente inconteste sua insuficiência, visto que ignora a
ação dos jornais e jornalistas na construção social dos sentidos da realidade, ou seja, seu status
de agentes, e não de meras máquinas repassadoras de informações, desprovidas de
subjetividade e ideologia69. Na contramão desses e de outros estudos a eles avizinhados, uma
miríade de estudiosos da comunicação tem apontado nas últimas décadas a necessidade de se
pensar as notícias não como produtos acabados do “mundo real”, portanto passíveis de uma
“descoberta”, mas como eventos construídos, produzidos70.
A maneira como o evento notícia é produzido, no entanto, não é consensual entre os
pesquisadores.
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Nas últimas décadas diversos autores têm apontado a necessidade de repensar os
paradigmas da área, atentos às transformações sofridas pelo jornalismo (e pela sociedade)
contemporâneo. Medina71 é uma das pioneiras nessas reflexões no Brasil, cujas implicações
têm sido abordadas por diversos autores, como Palácios72, que ao refletir sobre o atual cenário
de profusão de mídias aponta que “a disseminação das aplicações digitais e a generalização da
comunicação mediada por computador produzem potencializações de uma tal ordem de
grandeza que até mesmo as continuidades mais se assemelham às rupturas”.
O

contexto

contemporâneo

de

liquidez73

das

relações,

“dominado

pela

imprevisibilidade e instabilidade, ao invés do controle e da ordem, no qual nenhum grupo de
elite, qualquer que seja a sua posição ideológica e por mais que esteja firmemente ancorado
nos corredores do poder, está insulado da sondagem jornalística”, como diz o sociólogo do
caos Brian McNair74, também parece convidar à reflexão sobre o papel do jornalismo e sobre
a adequação dos paradigmas clássicos de gatekeeping e noticiabilidade, entre outros, às
demandas sociais vigentes.
A Teoria do Espelho introduziu o problema de refletir sobre o que são as notícias
ainda em meados do século XIX. Levou, portanto, quase 100 anos, com a Teoria do
Gatekeeper, para que uma nova e fundamental variável fosse considerada: a subjetividade.
E, por fim, mais cerca de meio século seria necessário para que a noção de
subjetividade na produção de sentidos fosse fertilizada pelo princípio da intersubjetividade, da
produção social dos sentidos.
Antes de prosseguir no exame do contexto atual dos estudos de comunicação e da
produção social dos sentidos, contudo, faz-se necessário debater a Teoria do Gatekeeper e sua
contribuição aos saberes da área.
3.3 ZELADORIA VS. CURADORIA
Um deslocamento substancial no enfoque dos estudos jornalísticos ganha força nos
anos 1950 com a Teoria do Gatekeeper, proposta por White75. Influenciada pela psicologia
social, a proposta então é centrar esforços na análise de como se dão os processos de seleção
dos aspectos da realidade que ganharão status de notícia. Por que a queda de um avião é
notícia, e a queda de um homem na rua, não? Ou, de modo mais nebuloso: por que um
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acidente fatal é notícia se envolver uma personalidade, mas, se envolver apenas anônimos,
não o será?
A Teoria do Gatekeeper compara, metaforicamente, jornalistas a zeladores ou
porteiros de edifícios: cabe a eles selecionar quem entra no templo dourado da mídia (as
páginas de jornal, os minutos de rádio ou TV). Na Teoria do Gatekeeper o jornalismo passa
de espelho da realidade para “espelho” das visões de mundo do jornalista.
Após observar e entrevistar um editor de telégrafo responsável pela seleção dos temas
que ganhariam a primeira página do jornal, White76 concluiu que a “comunicação de
‘notícias’ é extremamente subjetiva e dependente de juízos de valor, baseados na experiência,
atitudes e expectativas do gatekeeper”.
A variável da subjetividade humana estava, enfim, sendo considerada nos estudos
sobre o jornalismo.
Embora fundamental no campo jornalístico, oferecendo uma nova perspectiva aos
estudos da época, o trabalho de White não tardou a ser contestado. Uma das mais relevantes
críticas a ele parte de Hirsch77, que, ao rever os dados da pesquisa de White, concluiu que
estatisticamente as “normas profissionais superavam as distorções subjetivas”. Em outras
palavras, o autor localiza dentro das escolhas do editor-modelo de White um padrão, que vem
a ser semelhante às escolhas feitas pelas agências de notícias: sua escolha pessoal é portanto
condicionada por um formato imposto de forma transorganizacional78. Anos antes, em obra de
1964, Walter Gieber já havia apontado, em um estudo com 16 editores de jornais americanos,
poucas diferenças entre as seleções feitas entre os diferentes órgãos. Crescia então a hipótese
de uma cultura organizacional e deontológica paralela à subjetividade stricto sensu do editor –
observação que abriria caminho, anos depois, à elaboração de teorias mais complexas,
trazendo à tona a noção de uma produção social dos sentidos (observando, portanto,
simultaneamente os papeis do leitor, do jornalista, da organização e da sociedade como
produtores e atribuidores de sentidos).
Assim, da mesma maneira do que a Teoria do Espelho, a do Gatekeeper não é imune a
críticas. E a mais recorrente delas é justamente esta, que contesta a prática de considerar o
jornalista isoladamente como principal filtro da notícia, negligenciando o papel das
organizações e das ordens deontológicas da categoria nesse processo – e, na atualidade,
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sobretudo por ignorar a construção social dos sentidos. Ou seja, a notícia é somente analisada
a partir de quem a produz, ignorando códigos de classe ou organização, conteúdos sociais e
arquetípicos, dentro da teoria do Gatekeeper – hoje, portanto, igualmente insatisfatória para
compreender o cenário atual de produção e consumo de notícias.
Nos últimos anos tem se disseminado, entre as empresas de comunicação, a noção de
“curadoria” em substituição ao paradigma do jornalista zelador, porteiro, gatekeeper. O
curador, na opinião do editor-executivo da Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila (vide a integra de
seu depoimento a esta pesquisa na seção Anexos), é aquele que ajuda o leitor a se guiar num
cenário de overdose de informação, a selecionar as que são mais relevantes em determinado
momento, apresentando-as de forma contextualizada e clara – sem a pretensão autoritária,
contudo, de um porteiro que regula o acesso à torre dourada da informação. Lembra Dávila
que “o jornal impresso foi por muitas décadas o jornal do registro, tudo o que acontecia de
relevante tinha de entrar naquele jornal. Os americanos falam the newspaper of record, que o
New York Times se orgulhava por anos de ser. Tudo o que acontecia de relevante no mundo
naquele período de 24 horas você encontraria no New York Times no dia seguinte. Hoje em
dia eu acho que o jornal é muito mais uma curadoria dessa cacofonia que bombardeou o leitor
nas últimas 24 horas. Ele é menos ‘olha, leitor, isso é tudo o que aconteceu nas últimas 24
horas’. E mais ‘isso é tudo o que nós, jornalistas da Folha de S.Paulo, no meu caso, achamos
importante você saber que aconteceu nas últimas 24 horas’. É desta maneira que nós
interpretamos o que aconteceu e que nós analisamos o que aconteceu.”
A insuficiência da Teoria do Gatekeeper havia sido observada por teóricos do
jornalismo muito antes dos anos 2000 e da popularização da internet e da “cacofonia”
informativa dela derivada.
A Teoria da Organização, cujos primeiros estudos são de Warren Breed em 195579 e
apareceram no artigo Social Control in the Newsroom, na revista Social Forces, critica a
ênfase excessiva na figura do editor da Teoria do Gatekeeper e enfatiza o papel das políticas e
filosofias editoriais da empresa jornalística na maneira como trabalham os jornalistas e como
são construídas as notícias. Ou, segundo Breed, “todos, com a exceção dos novos, sabem qual
é a política editorial. Quando interrogados, respondem que a aprendem por osmose. Em
termos sociológicos, isto significa que se socializam e ‘aprendem as regras’ como um neófito
numa subcultura. Basicamente, a aprendizagem da política editorial é um processo através do
qual o novato descobre e interioriza os direitos e as obrigações do seu estatuto, bem como as
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suas normas e valores. Aprende a antever aquilo que se espera dele, a fim de obter
recompensas e evitar penalidades”.
Assim, parece suprir uma lacuna na Teoria do Gatekeeper e, em vez de estudar a
pessoa a partir da qual se desencadeia o processo de produção de notícias, volta atenções à
empresa jornalística. Minimizando o aspecto individual na análise, refina o conceito de
mercado e de notícia como produto. A cultura profissional ou individual do jornalista é
sobreposta pela cultura da empresa numa abordagem funcionalista em que o aspecto
econômico é primordial: notícia é o que vende, segundo os estudos e estatísticas de mercado
da companhia jornalística, e o repórter absorve essa cultura subrepticiamente e a coloca em
prática no seu cotidiano, pouco agindo contra essa ideologia.

3.4 PRODUÇÃO SOCIAL DOS SENTIDOS
As Teorias do Jornalismo dos séculos XIX e da primeira metade do século XX
ignoram em grande parte um aspecto que se tornou crucial, nas últimas décadas, na
compreensão do processo comunicativo: o caráter social da produção de sentidos. Cremilda
Medina80 lembra, nesse sentido, as importantes contribuições de Marx, Freud e Nietzsche no
avanço dos estudos sobre a interpretação.
Após esses e outros estudos, a discussão sobre o sentido da mensagem jornalística não
pôde mais se restringir a um espelho objetivo da realidade, às intenções de um editorgatekeeper ou à política editorial de uma organização. O feixe de forças atuante sobre o
sentido passou, necessariamente, a considerar ainda o leitor (não mais um receptor, mas um
coautor do texto e do sentido, como bem demonstra Eco81) e a sociedade – e, ainda, forças
inconscientes, arquetípicas, nesse processo.
Também na linguística a noção de que o sentido de um enunciado está dentro do
próprio enunciado – é, portanto, estável, apenas aguardando a sua decifração – foi superada.
A concepção de que o papel do leitor equivale ao de um receptor passivo é insuficiente para
explicar o complexo fenômeno da interpretação. Se no passado acreditava-se que bastaria
conhecimento linguístico e gramatical para chegar a uma hipotética verdade do enunciado (cf.
Maingueneau82), atualmente as pesquisas na área afirmam que os enunciados não podem mais
ser tomados fora de seus contextos, pois não possuem sentido fixo. “A pessoa que interpreta o
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enunciado reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado produzido,
mas nada garante que o que ela reconstrói coincida com as representações do enunciador.
Compreender um enunciado não é somente referir-se a uma gramática e a um dicionário, é
mobilizar saberes muito diversos. (...) Certamente isso não quer dizer que as unidades lexicais
de urna sequência verbal não signifiquem nada, nem que suas relações deixem de orientar de
maneira decisiva a interpretação. O que se quer dizer é que, fora de contexto, não podemos
falar realmente do sentido de um enunciado, mas, na melhor das hipóteses, de coerções para
que um sentido seja atribuído à sequência verbal proferida em uma situação particular”,
escreve Dominique Maingueneau.
Se no campo da lingüística a inquietação contra a monologia é crescente, no da
comunicação, fenômeno por natureza complexo, não poderia ser diferente. Cremilda Medina
traz para o jornalismo as reflexões de Freud e Marx e afirma que, na cosmovisão expressa
pelo jornalista em seus textos, pressões externas e sentimentos coletivos “quase sempre
inconscientes” exercem grande influência. A lógica monolítica das teorias do Gatekeeper e da
Organização, portanto, sai estremecida pelo atrito com a pluridade de sentidos do real. “A
informação social (notícia, mensagem jornalística) sempre recodifica uma apreensão do real
imediato (matéria-prima do fenômeno). Neste sentido, resulta de um processo decifrador,
cognoscitivo. Ao trabalhar como profissional dessa decifração possível, o jornalista expressa
uma cosmovisão. Mas, além desse esforço racional, o jornalista administra pressões externas e
sentimentos coletivos quase sempre inconscientes. Se fosse possível flagrar este conflito
íntimo, quase sempre se surpreenderia a fragilidade do produtor simbólico para sucumbir à
cosmovisão oficial e, portanto, monolítica”83.
A abordagem interdisciplinar da pesquisadora enriquece a discussão sobre o problema,
a todo momento trazendo à tona a sua componente cultural. A receita é, no entender de Jesús
Martín-Barbero84, essencial para entender o fenômeno da comunicação: “A expansão e
interpenetração dos estudos culturais e da comunicação não são fortuitas nem ocasionais. Isso
corresponde ao lugar estratégico que a comunicação ocupa, tanto nos processos de
reconversão cultural que requer a nova etapa de modernização de nossos países, como na crise
que a modernidade sofre nos países centrais. Não é possível compreender o cenário atual dos
estudos de comunicação, e ainda menos trabalhar em sua direção, sem pensar nessa
encruzilhada”.
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Interdisciplinarmente, Medina presta tributo a inúmeros campos, “da física subatômica
à antropologia, da biologia à sociologia, da química à medicina” para salientar a insuficiência
da visão monádica e monolítica que predominou nos estudos pioneiros sobre o jornalismo.
“Os físicos contemporâneos delineiam um quadro de noções que se transforma da cosmovisão
simplificadora (monádica) à cosmovisão dialética (diática) e hoje atenta à complexidade
trialética (ou triádica) da matéria. Uma longa história dos processos cognoscitivos ilumina a
fundamental passagem de compreensão ingênua do mundo à tentativa contemporânea de o
decifrar na sua complexa rede de forças”, escreve a autora85.
Também preocupado com a insuficiência dos modelos monolíticos, segundo os quais o
sentido da comunicação se movia de modo consciente e unidirecional, o teórico belga Jean
Lohisse apresentou, em 1969, uma proposta triádica de sistematização dos impulsos da
comunicação coletiva, dividindo-os em arquetípicos, lidertípicos e osmotípicos. Os primeiros,
ligados a conteúdos míticos, seriam inconscientes e universais. Na visão de Lohisse, são os
arquétipos os conteúdos predominantes na cultura de massa. Já os lidertipos emanariam dos
centros de poder e riqueza mundial e seriam exportados para o mundo, como as fantasias
hollywoodianas. Os osmótipos, conteúdos ligados à cultura local, regional, contrabalançam o
poder “neocolonizador” dos lidertipos.
Como se vê, a partir da segunda metade do século XX os estudos em comunicação e
jornalismo vão se tornando cada vez mais complexos, seguindo a tendência manifestada nas
chamadas ciências duras, como a física.
A idéia de arquétipo e de uma ação inconsciente na produção do sentido – e da própria
mensagem jornalística – é fundamental para desfazer a dicotomia comum que situa o editor
ora como um libertário engajado ora como um mal intencionado manipulador de massas. As
teorias pioneiras na área frequentemente supunham que o sentido é construído
conscientemente pelo jornalista e então simplesmente disseminado ao público – que, no pior
estilo pavloviano (a propósito um dos inspiradores da Teoria da Agulha Hipodérmica ou da
Bala Mágica86) não teria como resistir à força da comunicação massiva. Os mais recentes
estudos na linguística, na psicologia e na comunicação detectam, contudo, o papel
preponderante do inconsciente.
A expressão “arquétipo” vem da psicologia analítica, teorizada pelo suíço Carl Gustav
Jung. Baseado em pesquisas anteriores de Freud, Jung cunhou o termo para designar
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conteúdos atemporais e universais que seriam resquícios da ancestralidade humana. Ao
estudar os sonhos de seus pacientes europeus e ao empreender pesquisas de campo na Índia,
na África e na América, Jung encontrou imagens comuns a todos. Segundo o autor87
“precisamos levar em conta o fato (primeiramente observado e comentado por Freud) de que
num sonho muitas vezes aparecem elementos que não são individuais e nem podem fazer
parte da experiência pessoal do sonhador. A estes elementos, como já mencionei antes, Freud
chamava ‘resíduos arcaicos’ — formas mentais cuja presença não encontra explicação alguma
na vida do indivíduo e que parecem, antes, formas primitivas e inatas, representando uma
herança do espírito humano. Assim como o nosso corpo é um verdadeiro museu de órgãos,
cada um com a sua longa evolução histórica, devemos esperar encontrar também na mente
uma organização análoga. Nossa mente não poderia jamais ser um produto sem história, em
situação oposta ao corpo em que existe. Por ‘história’ não estou querendo me referir àquela
que a mente constrói através de referências conscientes ao passado, por meio da linguagem e
de outras tradições culturais; refiro-me ao desenvolvimento biológico, pré-histórico e
inconsciente da mente no homem primitivo, cuja psique estava muito próxima à dos animais.
Esta psique, infinitamente antiga, é a base da nossa mente, assim como a estrutura do nosso
corpo se fundamenta no molde anatômico dos mamíferos em geral. O olho treinado do
anatomista ou do biólogo encontra nos nossos corpos muitos traços deste molde original. O
pesquisador experiente da mente humana também pode verificar as analogias existentes entre
as imagens oníricas do homem moderno e as expressões da mente primitiva, as suas ‘imagens
coletivas’ e os seus motivos mitológicos”.
Se os conteúdos primordiais da comunicação de massa envolvem não apenas a
consciência do comunicador, mas principalmente o feixe de forças arquetípicas, osmotípicas e
lidertípicas, reforça-se uma velha máxima da profissão: lugar de jornalista é na rua. É
necessário, pois, que o jornalista – e não apenas o repórter – esteja em constante atrito com o
tecido social para melhor auscultar seus anseios, consciente ou insconscientemente. “A
construção social dos sentidos acontece na rua, no cotidiano e na oratura cujas marcas de
estilo revelam a poesia dos contadores anônimos. Ao relacionar as vozes e os gestos cabe
coletar esses textos, ligá-los e partilhar os sentidos da produção intertextual”, escreve
Cremilda Medina88.
O problema dos procedimentos jornalísticos frente ao fenômeno da produção social de
sentidos, e especialmente a menção à objetividade como um dos valores máximos do campo
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jornalístico, levou Patrícia Patrício a cunhar a proposta de uma transubjetividade em sua tese
de doutoramento, “Na ilha do boi de pano, uma reportagensaio para além da objetividade
jornalística”, em 200789. Para a autora, que também questiona os problemas da subjetividade
do comunicador social, “a objetividade, noção surgida do eu subjetivo, jamais poderá ser
alcançada em sua plenitude. Porém, se cada um se fechar em sua própria subjetividade, não
existe comunicação. Portanto, a saída possível é exercitar a intersubjetividade, o diálogo do eu
com o outro, e mais, a transubjetividade, articulação entre objetividade, subjetividade,
normatividade e intersubjetividade. Isso não significa, simplesmente, reproduzir declarações,
mas fazer com que dialoguem entre si, abrir os poros para o não dito, produzindo significados
ricos, que ajudem na compreensão/apreensão da realidade.”
A articulação reúne, portanto, o conjunto de técnicas e normas deontológicas da
profissão jornalista e da empresa de comunicação, a precisão e concisão da linguagem, o
diálogo solidário com as fontes e a sociedade e, por fim, a “palavra luminosa da narrativa de
resistência, não o sujeito autoritário que se crê mais sabedor que o Outro que o frui”. “Esta
união das quatro intenções de validade de um projeto aponta um caminho possível para um
jornalismo ético solidário”, diz a pesquisadora.
Na prática, afirma ela, o trabalho transubjetivo tem sua melhor oportunidade de
desenvolvimento dentro do gênero reportagem, onde, desde a pauta, estimula a coordenação
entre objetividade, subjetividade, normatividade e intersubjetividade. Segundo o roteiro de
Patrícia Patrício, isso acontece quando (grifos da autora)90:
“1 - percebe-se o impulso subjetivo que motiva a sugestão do tema e do enfoque da
reportagem, sua apuração e desenvolvimento até a forma final/editada. Porém deve-se tomar
cuidado com a afirmação perigosa, constante da dogmática jornalística, de que “não existe
objetividade porque toda pauta e edição têm motivações subjetivas”. Tal assertiva não deve
ceder espaço a apropriações indébitas no exercício da profissão. Este princípio ético, afinal, se
liga à segunda corrente de forças, a...”
“2. normatividade. Aqui podemos e devemos ampliar para a responsabilidade social o
conceito das “normas deontológicas da profissão” – ouvir o outro lado, dar oportunidade de
resposta, verificar todas as informações, especialmente as que incluem acusação a um
protagonista da cena a ser narrada, e assim por diante, como se encontra facilmente nos
manuais de redação. Não basta seguir as normas com régua e compasso, ou seguir apenas pró-
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forma, porque isto não é levar a sério o respeito à própria profissão e em especial ao Outro por
nós incessantemente investigado.”
“3. objetividade – o jornalismo repousa sob o signo referencial e é assim que se legitima.
Nenhuma reportagem que mereça este nome se faz sem a referência ao real. Ou seja, dados de
tempo, espaço, localização geográfica, estatísticas e indicadores sócioeconômicos, dados de
contexto e de raízes históricas, prognósticos, informações de fontes especializadas e de seus
contendores. Enfim, quem – o que – quando – onde – como – por quê?, ampliados numa
pirâmide convertida em mediação social, narrativa pulsante do efêmero, para além de pura e
simples informação descartável.”
“4. E, para que tudo se articule, é necessária a intersubjetividade da comunicação, da clareza
na linguagem e acima de tudo, da relação dialógica entre o Eu e o Tu, em busca de uma
compreensão solidária com aquele que protagoniza o evento da experiência coletiva. No
jargão se diz fonte, uma fonte murmurante ou gritante, uma fonte de quem se suga e seca e
depois esquece, ou se “cultiva” para que mais nos jorre. Que expressão utilitarista para
nomear esse Sujeito, com quem tanto aprendemos.”

3.5 CACOFONIA INFORMATIVA
Apesar de suas insuficiências, a Teoria do Gatekeeper foi uma das raras a se debruçar
especificamente sobre o papel do editor no processo de elaboração da mensagem jornalística.
O profissional tem sido desde então apenas tangencialmente abordado nos estudos sobre o
jornalismo no Brasil. E, quando abordado, ainda assim é frequente que o seja de maneira
superficial, reduzindo-o ao papel de “gerente da notícia”. Escapa a muitos estudos a dimensão
humana do profissional, seus conflitos e contradições.
Cabe aqui fazer menção a uma iniciativa importante nesse sentido: o livro “Edição em
Jornalismo Impresso”, organizado por Dirceu Fernandes Lopes, José Coelho Sobrinho e José
Luiz Proença. A obra, que serviu como inspiração a esta tese, compila 19 entrevistas
realizadas por pós-graduandos da ECA/USP. A preocupação principal foi mapear os
processos e técnicas de edição de uma ampla gama de veículos impressos – da revista Veja ao
jornal Notícias Populares, passando por veículos da imprensa comunitária e sindical.
O compêndio revelou-se valioso subsídio para a presente pesquisa. A começar da
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constatação inicial de Coelho Sobrinho, para quem as entrevistas revelam que “a prática
jornalística mudou. A visão romântica delineada nas escolas de apuração e depuração dos
fatos não corresponde à realidade. O jornalista – com raras exceções – não é medido por sua
competência, mas por seu conhecimento dos manuais da casa e sua capacidade de cumprir as
metas – quantidade de caracteres – previamente estipuladas pelo editor. A urgência de cobrir
o espaço gráfico que lhe é imposta impede que os componentes da informação sejam precisos
e que suas interpretações ou fatos correlatos façam parte da matéria”, como afirma a
introdução da obra91.
No que tange ao editor, Coelho Sobrinho já em 1998 alertava para o fato de que “o
conceito do editor também mudou. De gerente máximo do conteúdo jornalístico ele é hoje um
administrador, preocupado com os índices de leiturabilidade das várias editorias, de recall de
seus leitores, da produtividade de seus repórteres, dos horários de fechamento e das multas
pela desobediência desse deadline”.
Mas (salvo esparsas exceções) se a Academia tem contribuído de modo irregular para
retirar o editor de sua torre de marfim, debruçando-se sobre ele, a sociedade a ela se antecipa.
Temos visto nos últimos anos uma emergência de textos culturais, mormente no cinema e na
televisão, abordando a figura do editor, que com o avanço da internet e de uma cultura de
facilitação da produção e divulgação de conteúdo ganhou mais visibilidade social.
Raramente, contudo, encontramos a preocupação de apresentar o profissional editor
em sua totalidade, dando-lhe voz ativa para melhor compreendê-lo. Assim, a maioria dos
estudos não apreendem um elemento fundamental deste profissional: seu caráter. E, conforme
lembra Pereira Jr., esse é precisamente um dos aspectos-chave do teste diário a que se impõe
todo editor: “Ser editor é um teste de caráter. Pelas decisões a que é obrigado a tomar em
nome do público. Pelas relações que mantém com fontes e com a estrutura da empresa de
informação. Da cadeia produtiva da informação, é ele quem talvez mais revele de si na
operação do próprio trabalho, quaisquer que sejam suas obrigações, se atividade-fim ou
atividade-meio. Editar, enfim, é escolher. Ao fazer escolhas, o editor determina o valor de um
fato”92.
Citando Freud, o autor evoca o aforismo “quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre
Pedro que sobre Paulo” para ilustrar as múltiplas maneiras pelas quais o editor, ao determinar
o que é notícia, ao atribuir pesos às notícias e a elas uma angulação específica, revela algo de
seu caráter.
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Considerando a relevância do papel do editor nas engrenagens da indústria jornalística
e as transformações sofridas no cotidiano desse profissional por conta da emergência de novas
plataformas de comunicação, urge colocar em evidência este profissional e dele tentar
elaborar um perfil abrangente no cenário da atualidade, discutindo de que forma a crise de
paradigmas no jornalismo afeta suas rotinas profissionais e de que maneira suscita angústias e
reflexões.
Entende-se que por décadas os estudos tenham se concentrado sobre o repórter. Estava
em suas mãos o “segredo” da notícia, o ouro em pó dos meios de comunicação de massa, o
chamado “furo” (informação exclusiva e relevante). Eram disputados com afinco entre as
companhias do setor, e os mais talentosos, rapidamente alçados ao status de editores ou
secretários de redação, colunistas ou chefes de reportagem.
Mas a popularização da internet a partir da década de 90, mais especialmente nos anos
2000, desestabilizou esse cenário.
Com o barateamento dos canais transmissores de informação – não é mais necessário
arcar com custos de gráficas ou estúdios para divulgar uma ideia, agora basta um computador
ligado à rede mundial93 – os consumidores passam cada vez mais a se tornar produtores. Com
isso, a oferta de informação cresce exponencialmente: as notícias não desaparecem de seus
veículos “tradicionais” – jornais, revistas, rádios, TVs – mas também pululam com
intensidade e velocidade avassaladoras em blogs, microblogs, redes sociais virtuais, sites
noticiosos ligados ou não a empresas jornalísticas, agregadores de notícias, buscadores,
comunicadores instantâneos e em praticamente todos os recantos virtuais da internet, sem
esquecer das redes de telefonia celular. Velozmente, passa-se da economia industrial, sólida, a
uma economia cada vez mais impregnada de ícones: economia da informação. E, mais do que
isso, economia de informações em rede94, em que a produção de conteúdo, que gera valor, é
descentralizada e aberta a uma multidão de novos atores95.
Os editores se veem, hoje, às voltas com um novo problema: com a imensa oferta de
conteúdos (as notícias estão nos celulares, redes sociais, sites de internet, mídias de elevador,
rádios, TVs abertas e pagas, jornais e revistas), torna-se ainda mais premente decidir o que
fazer com esse conteúdo, como enriquecê-lo e como agregar às páginas de jornal mais massa
crítica relevante. Como apresentar o conteúdo, como criar conexões entre eventos distantes e
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desses com a vida do leitor, que cede cada vez menos de seu tempo – e dinheiro – a uma
mídia específica, isoladamente.
Presumivelmente, ganha força a figura do editor.
A eles, então, a palavra.
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Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer
entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender
pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa
quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é um
dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O
bom é ser inteligente e não entender. É uma benção estranha,
como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é
uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a
inquietação: quero entender um pouco. Não demais: mas pelo
menos entender que não entendo.
(Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH)
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4. INVADINDO A TORRE

4.1 O JORNALISTA NA FICÇÃO

O imaginário acerca da atividade jornalística parecia, na década de 90, ainda
predominantemente romântico – mais aos escritores-detetives do que aos editoresgatekeepers. Não havia grandes variações sobre o tema, nas faculdades: jornalista era
sinônimo de repórter. Imaginávamos, em 1998, ano em que ingressei na graduação
em Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná, que jornalista era quem
saía às ruas com os cinco sentidos eletrizados, à caça das mais surpreendentes
histórias, incansável, emissário do grande olho sem pálpebras da opinião pública.
Olhando de fora, reportar era a essência do jornalismo. O resto, mero aparato
para viabilizar essa nobre função – gráficos, revisores, diagramadores. Editores.
Vínhamos imersos em um caldo cultural engrossado não apenas pelo marketing dos
jornais, rádios e emissoras de televisão, que cada vez mais se estruturavam em
grandes empresas alardeando seu jornalismo crítico e independente, mas também pela
maneira como a cultura construiu a ideia de jornalista como sinônimo de repórter
investigativo.
Tomemos o caso do cinema. A esmagadora maioria dos filmes ambientados
no universo jornalístico até então era centrada na figura do repórter, ainda que
representada cheia de maneirismos. Um desfile completo de tipos e estereótipos
apareceu, por exemplo, em “O Jornal” (The Paper, EUA, 1994), ambientado na
redação de um tablóide nova-iorquino. Um jovem repórter idealista, um veterano
desiludido, uma editora inescrupulosa que acaba se rendendo ao magnetismo da “boa
história” do repórter protagonista; o repórter boêmio; a repórter grávida que trabalha
obsessivamente mesmo ao prenúncio do parto.
Havia muito mais: a apuração tensa e surpreendente da câmera no clássico
“Cidadão Kane” (Citizen Kane, EUA, 1941), o fascínio de um cotidiano imprevisível
e mágico como em “Quase Famosos”, e as “histórias baseadas em fatos reais” de
homens da imprensa que mudaram o mundo, como em “O Informante”, “Boa Noite e
Boa Sorte” e outros.
E havia sobretudo “Todos os Homens do Presidente” (All the President's Men,
EUA, 1976) e Superman (EUA, 1978).
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No primeiro, a apoteótica história dos jornalistas que derrubaram o presidente
da maior potência global. No premiado filme, Robert Redford interpreta Bob
Woodward, e Dustin Hoffman é Carl Bernstein, ambos repórteres do “Washington
Post” responsáveis pela apuração da série de reportagens que culminou com a
renúncia do presidente Richard Nixon à Casa Branca em 1974. Suas histórias ligavam
o chefe do Executivo, que gozava então de elevada popularidade, com um episódio de
espionagem de políticos rivais, do partido Democrata, no escândalo conhecido como
Watergate.
Todos os estudantes (provavelmente também os profissionais de mais de uma
geração) queríamos ser como Woodward e Bernstein.
Paralelamente à história real de “Todos os Homens do Presidente”, crescíamos
ainda sob o impacto de uma inequívoca fantasia cinematográfica: a do repórter que
não só era o “digitador mais rápido” que o chefe de redação já conhecera como
também inteligente, educado, simpático e... infalível. Clark Kent, ou Super-Homem,
encarnou com maestria o ideal de um superrepórter investigativo: apurava suas
histórias às últimas consequências e jamais se abalava com nada, fossem vilões do
espaço, fossem gênios do crime, fossem, enfim, prosaicas fontes que não retornavam
as suas ligações como repórter. Tudo isso acompanhado de uma bela jornalista
(também obcecada pelo trabalho, como pareciam ser todos os jornalistas na visão dos
cineastas) Lois Lane.
Todos queríamos ser Woodward e Bernstein, mas suspirávamos, homens e
mulheres, por um toque de “superman” em nossas vidas.
Naturalmente havia, ainda, uma extensa produção audiovisual crítica ao
trabalho dos jornalistas. O exemplo provavelmente mais conhecido é o de “A
Montanha dos Sete Abutres (Ace in the Hole, EUA, 1951), em que um repórter
inescrupuloso explora a história de um homem preso em uma mina. Seu objetivo é o
mais mesquinho: vender jornais, promover o seu nome e chegar à grande imprensa.
Outras obras ainda enfatizariam aspectos negativos ligados ao ofício do repórter,
como a invasão de privacidade, a proximidade e sedução pelo poder, os erros
catastróficos arrasando famílias inteiras – e muitas vezes negados até o fim por
publicações e personagens envolvidos.
Outra vertente metaforiza o jornalista/repórter para ilustrar a condição do
homem moderno, cercado por um mundo em permanente aceleração e inúmeras vezes
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marginalizado na condução de sua própria vida, fadado à condição de testemunha,
nunca à de protagonista. O homem como observador angustiado do mundo aparece
bem caracterizado em filmes de Michelangelo Antonioni, como “Profissão: repórter”
(Professione: reporter, 1975) e “Blow Up” (Blow Up, 1966). No primeiro, um
repórter de TV designado para cobrir a guerrilha no Tchad troca de identidade com
seu falecido vizinho de quarto de hotel. Retorna à Europa, onde acirra-se sua condição
de espectador de acontecimentos alheios à sua vontade. Em “Blow Up”, a câmera de
um fotógrafo de moda registra acidentalmente um crime. Ele então luta para
compreender aquele evento do qual nem sequer participou – e, camadas abaixo,
perguntamo-nos se este evento é o crime ou se é o mundo.
Enquanto o cinema e a televisão reiteravam continuamente a ideia do
jornalista-repórter, quase sempre estereotipado – para bem (intrépido descobridor de
verdades ocultas) ou para mal (abutre, explorador da miséria humana) –, na década de
90 o mais famoso “Watergate” da história recente do Brasil, que resultou na renúncia
do presidente Fernando Collor de Mello, atiçava ainda mais o imaginário coletivo
nesse sentido. Enquanto a revista Veja trazia Pedro Collor, irmão mais novo do então
presidente, acusando a existência de associação criminosa entre o empresário Paulo
Cesar Farias e Fernando Collor, a concorrente Istoé dava a sua capa ao motorista de
Collor, Eriberto França, que lançava luz ao esquema.
A repercussão das reportagens atiçou o movimento dos estudantes caraspintadas, insuflados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, que marcharam pelas
ruas das maiores cidades do país entoando o bordão “Fora Collor”. Empossado em
1990, Collor renuncia ao cargo em 1992, pressionado pela opinião pública e pelos
meios de comunicação, que investiam em grandes reportagens para mergulhar na
mais grave crise institucional desde a redemocratização do país. O estereótipo do
jornalista investigador, “a serviço do Brasil”, como diz o slogan do jornal então
campeão de circulação no país, a Folha de S.Paulo, crescia.
A elevada – e constante – procura pelos cursos de graduação em jornalismo
corrobora o interesse dos jovens pela carreira. Na década de 90, a média no vestibular
da Fuvest foi de 44 candidatos para cada vaga ofertada em Jornalismo na Escola de
Comunicações e Artes da USP. A despeito das incertezas sobre o rumo dos jornais
impressos e o rumo da profissão num cenário de crescimento da internet, ao longo dos
anos 2000 a demanda segue elevada (aproximadamente 2.600 candidatos para 50
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vagas no início da década, ante 2.200 candidatos para 60 vagas em 2009). Em 2012
foram 2.387 pleiteantes para 60 vagas, resultando na concorrência de 39,78 pessoas
por cadeira96.
Traquina, em seu estudo de sociologia do jornalismo97, debruçou-se também
sobre a questão do prestígio do repórter. Para ele, “como já foi dito, a história do
jornalismo é muitas vezes escrita como a biografia dos ‘grandes homens’, como
James Gordon Bennett (New York Herald), Joseph Pulitzer (New York World), Lord
Northcliffe (Daily Mirror, The Times), William Randolph Hearst (San Francisco
Examiner, New York Journal), que deixaram a sua marca na profissão. (...) Mas,
igualmente importantes no desenvolvimento histórico da profissão, os repórteres
foram-se transformando num mito coletivo no qual representam o indivíduo na
sociedade de massas, aptos a mobilizar o poder da imprensa para corrigir a injustiça.
Os repórteres do jornal Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, do célebre
caso Watergate, são simplesmente a mais recente manifestação desta representação do
jornalista herói, também transformado num filme de Hollywood”.
Mas em algum instante o pêndulo parece haver oscilado. Não necessariamente
no que tange ao prestígio ou à procura pela carreira de jornalista, constantes, mas no
que atina ao próprio imaginário ligado à profissão. Atualmente o repórter, sem perder
prestígio, parece começar a dividi-lo com outro tipo de jornalista: o editor.
Não há um momento pontual a partir do qual tudo muda, mas o avanço da
internet transforma o panorama da comunicação e influencia o imaginário coletivo
acerca da profissão.
Reporto agora à minha própria experiência, já que é justamente nesse período
que ingressei no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da
UFPR (Universidade Federal do Paraná). Se em 1998 todos os matriculados naquele
curso suspirávamos pela possibilidade de virmos a nos tornar jornalistas
investigativos (uma redundância útil), hoje, 14 anos depois, entrevistando meus
alunos na Faculdade Cásper Libero, na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na
Escola Superior de Propaganda e Marketing, conversando com jovens e com colegas
recém-formados, vejo que o panorama parece ser diferente.
Instado por um artigo provocador de uma jornalista norte-americana,
intitulado Who the Hell is Enrolling in Journalism School Right Now?98 (“Quem
diabos está se inscrevendo numa faculdade de jornalismo neste momento?”), fiz a
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consulta às minhas centenas de alunos. Quem são eles e, principalmente, que fantasias
nutrem a respeito do jornalismo e de seu futuro profissional?
Ouvidos mais de 800 jovens, do primeiro ao último semestre da graduação
daquelas faculdades, a conclusão foi interessante. O fascínio de virar repórter, hoje,
parece dividir importância com opções como “quero ter um blog famoso” e “quero ser
editor”.
Mais uma vez, a ficção capta os ventos da mudança. Se em décadas anteriores
ser jornalista era, lembrando a classificação de “eras” na atividade jornalística
proposta por Elliott, ser repórter, mais recentemente a figura do editor ganha
prestígio. Na televisão começam a surgir em meados dos anos 90 – curiosamente em
paralelo à ascensão da internet – as primeiras séries e até reality shows de grande
alcance e popularidade que trazem editores como protagonistas. Se em décadas
anteriores ser jornalista era sinônimo de ser repórter, mais recentemente a figura do
editor ganha relevo. Tratados como divindades, são deuses ou demônios na concepção
da teledramaturgia.
Casos interessantes, dado seu alcance global, são a novela mexicana de 1999
Yo soy Betty, la Fea, transformada nos Estados Unidos em Ugly Betty e, no Brasil,
pela rede Record, em “Betty, a Feia”, e os ainda mais recentes filmes “O Diabo Veste
Prada” (The Devil Wears Prada, 2006) e “Besouro Verde” (Green Hornet, 2011),
entre inúmeros outros. Além da minissérie “A Vida Alheia” e da telenovela “Ti ti ti”,
ambas produzidas pela Rede Globo de televisão, veiculadas no ano de 2010.
Novamente, dois exemplos recentes, mas que nem de longe esgotam o manancial de
produções ficcionais que têm abordado o dia a dia de editores de veículos impressos.
Em Betty, toda a ação se desenrola em uma editora especializada em revistas
de moda. A trama se concentra na redação da fictícia publicação Mode, em que a feia
e esforçada Betty trabalha como assistente editorial. É interessante notar como,
episódio após episódio, a narrativa se vai concentrando nos desafios e fascínios do
trabalho do editor-chefe, Daniel Meade, a quem Betty se subordina. A redação da
Mode não tem repórteres – não, ao menos, aparentes. São encenadas algumas reuniões
de pauta, mais esparsamente, e com frequência exibidas as angústias do editor. Um
dos “protagonistas” da história é, sintomaticamente, o “boneco” – versão preliminar
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da revista entregue ao editor para que ele faça as últimas correções e dê a aprovação
final ao material.
É, portanto, curioso notar como uma questão que sempre foi tratada de
maneira ocasional, muitas vezes nem sequer mencionada, ganhe tantos holofotes em
produções audiovisuais contemporâneas. O boneco da Mode desencadeia a cobiça de
todos: é roubado, forjado, vendido, passado à concorrência. Não se demonstra
preocupação em exibir o processo de captação da notícia, o processo que precedeu a
confecção daquele material. A importância está no tratamento que é dado à história,
no gatekeeping, no enfoque, nas “sacadas” do editor durante as reuniões de pauta e,
depois, no fim do processo produtivo.
Em Ugly Betty ninguém aspira ser repórter. Eles não aparecem em cena.
Supõem-se que existam, mas é só. São anônimos. Personagens planos e secundários.
Não é investido tempo algum na construção desses personagens. Todos querem ser
editores.
Mas o que faz esse editor?
Na ficção de Ugly Betty ele aprova as pautas vendidas por seus subordinados,
propõe a capa, acompanha os ensaios mais importantes, filtra o material que será
publicado e decide o que será engavetado. Age, porém, por direito divino: seu poder
parece emanar de um céu misterioso habitado pelo dono da publicação. Não existe
discussão, contraditório, complexidade. A reunião de pauta e de edição é relâmpago,
tocada à base do “gostar” e “não gostar”, do feeling, da, como mencionada,
onisciência divina dessas criaturas.
A ficção corrobora a ficção. Em “O Diabo Veste Prada”, novamente o
jornalismo de moda é palco para apresentar o cotidiano da profissão... de editor. No
centro da trama está a editora-chefe da fictícia revista Runway, interpretada pela
premiada atriz Meryl Streep. Nesse caso, porém, as semelhanças com o mundo real
são ainda mais claras: o filme é baseado em um best-seller homônimo de uma exrepórter da Vogue, e a editora da Runway é assumidamente inspirada em Anna
Wintour, editora da Vogue América. De novo, o diretor convida o espectador a se
deliciar com as diatribes – daí o título – e a se fascinar com a força arrasadora de uma
editora todo-poderosa. Ela escolhe quem vai brilhar e quem vai desaparecer, quais
temas vão ser debatidos e em que termos. Não há repórteres. As notícias parecem cair
do céu, estão sempre à mesa da editora, apresentada num cotidiano glamuroso, sem
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uma tediosa rotina, repleto de flashes, luxos, emoções. A outra protagonista, Anne
Hathaway, é como a jovem Betty: inexperiente, insegura, sem qualquer vivência no
meio jornalístico, eclipsada pela aparência de suas colegas. Também assistente
editorial, providencia desde café quente até reservas em restaurantes finos. E também
zela pelo precioso boneco da revista.
A edição é, assim, retratada como momento-chave da produção jornalística. A
editora da Runway goza de direito divino para barrar ou alçar ao panteão do Olimpo
histórias e pessoas. Também é deus, ou, como entrega o título, um outro ser
sobrenatural: o diabo. Esta é a principal diferença entre “Betty” e “Prada”. No
primeiro o editor é retratado como um deus benevolente – embora haja lá também a
editora “do mal”, concorrente do protagonista –, no segundo, a editora é desde o título
um “diabo”, sem deixar, contudo, de seduzir os espectadores com seu inapelável
poder.
No Brasil, além da nova versão de “Betty, a Feia”, uma série original da Rede
Globo também se prestou a abordar o mundo das redações. Em “A Vida Alheia”, que
estreou em abril de 2010, criada e roteirizada por Miguel Falabella, o foco é lançado
sobre a redação de uma revista de celebridades. Duas editoras, Alberta e Catarina,
fazem de tudo para conseguir “uma boa capa”, e a trama sempre se desenrola a partir
dessa premissa: a cada episódio é explorada uma nova aventura em busca do furo; o
que, no jornalismo de celebridades tal qual retratado pela emissora, equivale a
disfarçar repórteres, invadir casas de celebridades, usar de todo e qualquer subterfúgio
para alcançar as melhores fofocas. A narrativa é focada nas duas editoras: todos
(subordinados, leitores, celebridades) vão a elas pedir dicas, conselhos, sugestões,
orientações, expor suas dúvidas e anseios. Inescrupulosas, elas agem em conluio com
fontes, inventam declarações, tratam os repórteres como descerebrados repositórios de
sua própria astúcia divina.
Fofoca e frivolidade são, aliás, eixos importantes na representação do
jornalismo contemporâneo pela ficção audiovisual. Nos exemplos listados, as
redações exibidas são de revistas de fofocas e de moda. Passa-se a noção de
jornalismo como entretenimento, não há fronteiras distinguindo o lazer da missão e
responsabilidade de promover um verdadeiro e fecundo diálogo social. A editora
inventa aspas para a repórter, que obedece sem maiores questionamentos.
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4.2 O EDITOR NO MUNDO REAL

E fora da ficção, “quem é o editor?”, pergunto aos meus alunos de graduação.
“Quem edita”, respondem. “E editar, o que é?” “Escolher e cortar textos e fotos,
definir pautas”, respondem novamente os aspirantes a jornalistas. Correto, mas quais
são as implicações disso, as responsabilidades, o significado profundo dessa
atividade? Como se dá a mediação social, atividade primordial do comunicador, no
ambiente de edição?
O editor é o responsável por comandar, em um jornal impresso, um caderno,
seção ou “editoria”. Cremilda Medina reporta à grande reforma anunciada pelo Jornal
do Brasil em 1972, com a maior compartimentação e especialização do trabalho
jornalístico, como um marco nesse sentido – mas não como a primeira experiência de
criação de editorias e editores no país. Esse modelo, assim como em outros processos
adotados na indústria jornalística nacional, foi inspirado nas redações de grandes
jornais norte-americanos. Segundo a pesquisadora, “antes de 72, quando o JB
anunciou sua mudança, já o Jornal da Tarde de São Paulo e as redações da Editora
Abril usavam o modelo editor e não chefe de reportagem. Esta transformação
funcional e aparentemente técnica traduz um significado especial: o aumento
numérico do corpo de redações, a especialização dos setores em grupos coordenados
por editores e subeditores e a descentralização do antigo pauteiro ou do chefe de
reportagem são uns dos muitos dados empresariais de industrialização do produto
‘informação’.”99
A autora lembra que a editoria representa, a partir desse momento, uma
segunda componente estrutural da mensagem jornalística ( após a componente da
angulação). “Através de várias fontes, a informação chega em bruto à redação do
jornal. Normalmente, cada setor produz uma quantidade considerável de pautas
possíveis que terão de ser examinadas, ampliadas, resumidas, descartadas e receberão
um lugar certo na página de jornal. Tradicionalmente os jornais eram divididos em
secretarias que englobam os conteúdos da informação. As secretarias tinham uma
divisão clássica: internacional, nacional, política, interior, economia, esportes, local,
geral. Hoje [o texto é de 1988], as editorias do Jornal do Brasil, por exemplo,
mudaram para uma especialização crescente dos assuntos: Comportamento e BemEstar, Política, Assuntos Militares, Diplomacia e Igreja, Educação, Cultura, Arte e
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Entretenimento, Justiça e Segurança, Administração Pública e Privada, Cidade e
Serviços Locais. A tendência nas editorias é exatamente abandonar um esquema
rígido, fixo, para uma abertura às constantes solicitações do mercado da informação.
Uma das primeiras funções do editor, de qualquer um dos setores, é a determinação
dos assuntos a serem cobertos e a coordenação dos repórteres que trabalham em sua
área. Nesse caso, ele substitui o antigo pauteiro, elemento com a incumbência de
elaborar a relação geral das matérias do dia, uma espécie de rol dos principais
acontecimentos previstos para um determinado número do jornal”.100
Atualmente, em 2012, os jornais paulistanos têm dividido o fluxo informativo
em sete editorias principais e em outras seções menores, de periodicidade variável –
em um retorno a algo mais parecido com a forma clássica apontada por Cremilda
Medina. As editorias maiores, e diárias, são as de Política, Internacional, Ciência e
Meio Ambiente, Economia, Cidades, Esportes e Cultura – geralmente nessa ordem, a
partir do noticiário mais hard news para o mais soft. Outras seções complementam a
oferta informativa: Pequenas Empresas, Responsabilidade Social, Educação, Saúde e
Bem-Estar... Embora seja rara a criação de um caderno diário, de uma editoria
mainstream, a oferta de seções menores (de uma página ou menos) ou de suplementos
é bastante dinâmica e reflete flutuações mais imediatas nos anseios informativos da
sociedade. Entre os Suplementos mais frequentes nos jornais paulistanos de hoje
encontramos os de Turismo, Tecnologia, cadernos infantis, Imóveis, Veículos,
Decoração, TV e Variedades, Carreiras, Bem-Estar e suplementos ligados à literatura.
Dentro da estrutura particular de uma editoria, composta por editor,
subeditores (às vezes nomeados editores-adjuntos ou editores-assistentes), redatores e
repórteres – contando ainda com o suporte de áreas como Fotografia e Arte
(Diagramação e Infografia) –, o editor é sempre o responsável final pela qualidade do
produto. Acumula, portanto, grande poder e grande responsabilidade dentro de sua
seara.
Uma das melhores considerações sobre essa figura complexa foi escrita por
Manuel Chaparro no livro “Edição em Jornalismo Impresso”, organizado por Coelho
Sobrinho, Lopes e Proença101.
Segundo Chaparro, “para persuadir o leitor à interatividade na atribuição de
significados aos acontecimentos de cada dia, o relato e a análise da atualidade que o
jornalismo coloca na sociedade precisam ter a virtude da veracidade, exposta com
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clareza e precisão. É o que Teun van Dijk chama de caráter asseverador da linguagem
jornalística. E o atributo da veracidade tem que aflorar nos títulos e nas ordenações
visuais organizativas das mensagens, ações para as quais converge a atenção
interlocutiva do leitor. Sem isso não haverá acordo. Mas, quem é e onde está esse
interlocutor escondido que provoca o leitor e lhe propõe acordos? Ele existe e tem
nome. Chama-se editor.”
O professor e pesquisador em seguida debate o papel desse profissional na
Redação e na sociedade – e principalmente o problema dos conflitos e pressões que
deve administrar. Escreve Chaparro que: “Numa redação de jornal, concentra-se na
equipe de editores o poder, a competência e a responsabilidade de decidir o que deve
ser publicado e como deve ser publicado. Está na equipe de editores, e no espaço
particular de cada um deles, a interface escondida do jornal, na macro-interlocução
que o jornalismo promove e viabiliza, ao mediar ações e falas que desorganizam,
reorganizam, discutem ou explicam a atualidade. A atualidade, natureza do
jornalismo, é um ambiente de conflitos entre sujeitos interessados, legitimamente
organizados, que agem no mundo presente das pessoas. São partidos e líderes
políticos, empresas e empresários, governos e governantes, organizações não
governamentais, universidades, sindicatos, minorias, clubes, associações, igrejas,
artistas, intelectuais e especialistas que agem na realidade e sobre a realidade. Por isso
têm o que dizer, e o que dizem interessa ao mundo”.
Apesar de trabalharem nos bastidores e de terem pouca ou nenhuma exposição
pública – salvo quando se tornam colunistas de suas publicações –, os editores “estão
aí, diariamente, criando fazeres que interferem em nossas vidas, opções e
expectativas. Porque só conseguem agir significativamente na sociedade quando
dizem e o seu dizer se difunde socialmente, disputam espaço e tempo nos media,
produzindo atos e falas que interessam à função jornalística. É uma profusão de
discursos políticos, econômicos, religiosos, filosóficos, mercadológicos, ecológicos,
científicos, diversionistas, e tantos outros que expressam interesses humanos
organizados. Atrás desses discursos estão agentes competentes, pessoas singulares ou
coletivas que atuam nos processos jornalísticos na qualidade de fontes organizadas,
produtoras dos acontecimentos, saberes, bens e serviços que interferem na atualidade,
ou porque a alteram, ou porque a desvendam e explicam”, completa Chaparro.
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É importante salientar, contudo, no atual estágio dos estudos na área, que a
associação entre jornalismo e difusão de informação é insuficiente para abarcar a
complexidade do fenômeno da comunicação social. O ainda renitente paradigma
difusionista esgota-se em si mesmo e progressivamente cede espaço, assim, ao projeto
de uma verdadeira comunicação social, que só se realiza na dialogia plena. Ou, como
afirma a pesquisadora Cremilda Medina, ao esboçar a trajetória da filosofia
difusionista na prática jornalística, “com os avanços tecnológicos do século 20,
acentuam-se as contradições do difusionismo e da geopolítica da divulgação.
Aparentemente estariam solucionados os problemas de tempo e espaço pela
velocidade dos meios impressos, audiovisuais e as infovias planetárias. As linguagens
técnicas também cumpriram as metas tradicionais – uma tradução acessível dos
conteúdos mais cifrados de determinado tema como a reforma da Constituição ou a
biodiversidade na Amazônia. A compreensão da pluralidade de tempos no fim do
século e as promessas irrestritas da aproximação espacial anunciam a interatividade
dos novos infoviários. No entanto, a cidadania contemporânea exibe um grande
déficit de informação. Se assim não fosse, o horizonte de incluídos nas decisões
históricas não superaria tão escandalosamente o dos que majoritariamente, no planeta,
vivem em estado de desinformação”102.
Apesar de ter alcançado o seu ápice na contemporaneidade, com a
compartimentação e especialização do trabalho jornalístico, a figura do editor de
jornal é antiga e se confunde com o surgimento dos primeiros jornais impressos.
Inclusive, conforme lembra Nilson Lage em “A Reportagem: Teoria e Técnica de
Entrevista e Pesquisa Jornalística”, a figura do editor precedeu a do repórter. “A
reportagem como atividade não existiu ou era irrelevante em 200 dos quase 400 anos
da história da imprensa”103, afirma. Antes mesmo do surgimento de uma linguagem,
de uma gramática e de rituais de reportagem (de uma deontologia própria), o editor
trabalhava solitariamente ou em reduzidas equipes em jornais mais preocupados com
a retórica do que com a informação, conforme complementa Lage: “Quando o
jornalismo surgiu, no início do século XVII, o paradigma do texto informativo era o
discurso retórico, empregado desde tempos remotos para a exaltação do Estado ou da
fé. As línguas nacionais européias vinham surgindo, cada qual com seus grandes
autores literários (Camões em Portugal; Cervantes e Quevedo na Espanha;

77
Shakespeare e Milton na Inglaterra; Racine e Molière na França) – e este era o padrão
que se buscava imitar”.
Os primeiros jornais eram efetivamente fruto do esforço quase solitário de
editores. “Por muitas décadas o jornalista foi essencialmente um publicista de quem
se esperavam orientações e interpretação política. Os jornais publicavam, então, fatos
de interesse comercial e político como chegadas e partidas de navios, tempestades,
atos de pirataria, de guerra ou revolução; mas isso era visto como atração secundária,
já que o que importava mesmo era o artigo de fundo, geralmente editorial, isto é,
escrito pelo editor – homem que fazia o jornal praticamente sozinho”, completa Lage.
De certa maneira os jornais gratuitos que hoje circulam em São Paulo – dentre
os quais se destacam os diários Metrô News, Metro e Destak – reencenam o cenário
dos primeiros periódicos do século XVII, em mais um exemplo da ação das
recorrências da história. Nos tablóides contemporâneos, enxutas equipes de editores
acumulam ainda o trabalho de pauteiros, repórteres e diagramadores. As rotinas de
trabalho mudaram profundamente, não só por efeito de novas tecnologias mas
também pela transformação do próprio jornalismo, que hoje refuta, em grande
medida, o discurso publicístico. Entraram em cena outras técnicas de reportagem e
uma maior preocupação com o interesse público e com a responsabilidade social do
exercício da profissão. Ainda assim, curiosamente a estrutura organizacional remete à
dos primeiros jornais da história.
Mas, como ocorre em outras áreas da ciência e do pensamento na atualidade, o
trabalho do editor se tornou progressivamente mais complexo – diversificado,
abrangente, plural e multifacetado.
Não à toa, para Chaparro, “a mais difícil e estimulante tarefa do editor é a de,
ao organizar o discurso jornalístico, balizar pelas razões do interesse público o relato
dessa atualidade animada pelos interesses particulares, nos quais se incluem os
próprios interesses do jornal enquanto negócio e pólo de poder. É o interesse público
que impõe ao editor o dever de praticar e exigir jornalismo que investigue, para poder
comprovar. É o interesse público que atribui ao editor a responsabilidade moral pelo
que divulga e pelos efeitos do que publica. É o interesse público que pressupõe no
editor, como em todos os jornalistas, a virtude e a eficácia de produzir veracidade,
sem a qual o jornalismo não existe, apenas aparenta ser. É o interesse público que
torna prioritário, nas decisões do editor, o respeito aos valores, ideais e objetivos
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éticos que a sociedade humana estabelece em códigos – e isso se traduz em
substantivos como vida, felicidade, justiça, liberdade, solidariedade, honra, dignidade,
privacidade, igualdade, verdade”104.
Sidnei Basile diz que editar é a técnica e a arte de fazer o público “mergulhar
em nossa história, em nossa publicação, e de lá sair encantado”105 – é um exercício de
conquista, diz, ou uma “sedução sem sexo”.
O próprio editor, contudo, não deve sucumbir ao fascínio da atividade a ponto
de, num encantamento consigo próprio, perder de vista o interesse público. Com o
grande poder vem a grande responsabilidade – erros e omissões no trabalho do editor,
escreve Chaparro, trazem graves prejuízos aos “processos sociais”. “Sempre que, por
opção ou omissão, por esperteza, desonestidade ou incompetência, a decisão do editor
privilegia ou permite que se privilegie um interesse particular em detrimento de
algum valor simbólico do interesse público (o direito à informação e à opinião, por
exemplo), há um prejuízo grave para os processos sociais, cujo sucesso depende, cada
vez mais, da credibilidade do jornalismo. Não é fácil, pois, nem simples, a tarefa de
editar. O editor está permanentemente submetido às tensões derivadas da obrigação
de definir e assumir, rapidamente, decisões irreversíveis, que produzem efeitos
concretos, num contexto real de confrontos entre interesses legítimos. Os conflitos
começam nos próprios calcanhares.”
É por isso que, no entender do jornalista e pesquisador Luiz Costa Pereira
Júnior, “ser editor é um teste de caráter”. O autor entende que esse teste se dá
simultaneamente em duas esferas: primeiro, na atividade fim do editor: praticar
jornalismo. Segundo, em sua atividade-meio: gerenciar pessoas e estruturas
administrativo-financeiras para que o exercício jornalístico seja viável. “Por
atividade-fim do editor entendamos seu exercício jornalístico propriamente dito.
Coordenar a cobertura e fechar a edição são algumas. Já sua atividade-meio é
gerencial. São as obrigações nem sempre associadas a jornalistas, como administração
de pessoal ou de recursos financeiros, a interface com os setores da empresa (o staff
da redação e gestores industrial, comercial e de marketing). É no trabalho de edição
que se revela a opinião do gerente da informação, para que lado pende o dono do
veículo, qual a força orgânica de uma linha editorial. É a faceta convencional do
cargo, nem por isso isenta de ônus reveladores sobre quem o assume”106.

79
Jornalista experiente no comando de repórteres e de editores, Suzana Singer,
atual ombudsman da Folha de S.Paulo (com mandato já renovado duas vezes, limite
regulamentar previsto pelo jornal, pois Singer estreou na função em 2010 e deverá
deixá-la em 2013), assim definiu as atribuições de um editor em entrevista para esta
tese:
– É esse cara que tem uma certa formação, algum background para conseguir
dialogar, conversar, com quem está ali. Tem que ser um cara líder de equipe, e isso é
superimportante. Ele é uma liderança, tem que descobrir os novos talentos, apostar,
reescrever textos, ter paciência. A gente dizia que os editores são pagos para fazer
todo mundo parecer mais inteligente do que é. É isso. Tem editor que escreve, mas o
clássico é um anônimo, ninguém sabe que ele existe, e todo mundo fala ‘nossa que
maravilhosas as matérias de fulano’, mas não sabem que o editor ficou lá horas ou
dias reescrevendo, pedindo mais coisas. Mas claro que ele tem poder: está com a faca
e o queijo na mão”.
Carlos Graieb, editor-executivo da revista Veja e ex-editor em O Estado de
S.Paulo usa uma metáfora interessante para definir esse profissional: “o editor é
aquele cara com uma forquilha procurando água”. Ou seja, o agente, meio técnico,
meio intuitivo, em busca da pulsação da notícia. Não é, contudo, dono da preciosa
“água”, mas um mediador social.
– Certamente eu o vejo como um intermediador de informações para o bem
público. Esse é o valor que está em todo empreendimento jornalístico, do menor ao
maior.
Chaparro também percebe e reflete sobre a dimensão administrativa do
trabalho do editor, característica essa que torna o seu trabalho ainda mais complexo:
além de dominar aspectos ligados à cultura e ao jornalismo ele deve prover sua equipe
– gerenciando-a com eficácia – dos recursos necessários para fazer bom jornalismo.
“O editor é uma simbiose de jornalista e gerente. Em escala maior ou menor,
administra recursos humanos, tecnológicos e financeiros, com o dever de otimizar
resultados, tanto sob o ponto de vista do lucro quanto da qualidade jornalística. No
seu trabalho, um dos pés finca-se na vertente do negócio, pois deve sentir-se e
assumir-se responsável também pelo sucesso econômico do empreendimento. A
lógica do consumo influencia e condiciona, portanto, as suas decisões. Mas o outro pé
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jamais pode desgrudar-se dos compromissos com a cultura, ou seja, com os processos
de aperfeiçoamento da sociedade, que esse é o lugar do jornalismo.”107
A questão gerencial aparece com frequência no discurso dos editores
entrevistados nesta tese. Embora o mais importante seja, na opinião dos próprios
entrevistados, o entendimento dos valores-notícia (a porção arte, portanto,
concomitante à técnica), habilidades de gerenciamento são cada vez mais desejáveis.
– As publicações se sustentam como produtos. Elas precisam ser pensadas
como produtos para que elas sejam viáveis e sobrevivam. Eu acho que não existe uma
incompatibilidade entre as duas. Até mesmo a imprensa que, no passado, se colocou
como independente do poder também teve de se pensar como produto. Essas duas
vertentes estão umbilicalmente ligadas. Se do ponto de vista financeiro o veículo não
se sustenta, ele não tem como cumprir sua função. O fato de algo ser um produto, não
muda a sua finalidade intrínseca – pondera Carlos Graieb.
Antonio Rocha Filho, secretário de Redação do popular Agora, concorda que
conhecimentos em gestão são importantes, mas não mandatórios, ao aspirante a
editor:
– Se você puder ter uma formação disso é interessante, te ajuda sim, mas não
diria que é um fator excludente. Acho que é muito mais importante para um editor
que vai lidar com notícia, com decisão editorial, com hierarquia de notícia, ter um
histórico forte e consistente em reportagem do que uma formação em gestão.

4.3 AUTORIDADE E ARBITRARIEDADE
A cena é conhecida por qualquer jornalista com mais de 30 anos de idade. Na
(o)pressão de um fechamento sempre tenso, o editor levanta da cadeira
intempestivamente e põe-se a vociferar e gesticular. Um repórter não fez a matéria
conforme esperado pelo editor, ou cometeu erros de português, ou escreveu um texto
mal concatenado, ou jogou o lide que o chefe queria no pé da matéria, ou está alguns
minutos atrasado.
A reação é explosiva: palavrões, ironias e sarcasmo, gritos, ameaças. O editor
é inclemente. E não apenas isso, mas também pouco transparente. Suas decisões não
passam por nenhum crivo identificável, não são explicadas aos subordinados e
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assistentes. Sua palavra é a lei. A arrogância é uma de suas marcas distintivas: a
arrogância do zelador que decide quem entra no edifício da notícia e quem fica ao léu.
Esse aspecto mercurial do comportamento do editor não é novo, apesar de
escassamente citado na bibliografia da área. Em depoimento a Cremilda Medina em
“Profissão Jornalista: Responsabilidade Social”, o advogado Moysés Vinocur Freitag
relata sua experiência em veículos como os do poderoso grupo Diários Associados e
no Jornal do Brasil “nos tempos em que se escrevia à mão”108. É o jornalismo
brasileiro dos anos 30 e 40 do século XX, quando a atividade ainda mal se separava
da política.
O primeiro elemento marcante de seu relato diz respeito à especialização:
“Não tive propriamente uma especialização porque, no meu tempo, o jornalista era
eclético: ele escrevia sobre tudo e não era especializado em nada”. Hoje, qualquer
visita a qualquer redação de médio ou grande porte mostrará o oposto: jornalistas
superespecializados não se contentam mais em cobrir notícias de cultura, por
exemplo. É necessário segmentar ainda mais o trabalho, especializando-se em
literatura, dança, teatro, televisão, cinema, música em geral ou musica clássica,
histórias em quadrinhos, games, artes plásticas etc. As possibilidades são inúmeras, e
parecem crescer ano a ano conforme as prioridades do noticiário – e os rumos da
economia e das preocupações da sociedade, principal fonte de referência para os
movimentos da imprensa. Em setembro de 2012, a propósito, a revista Veja anunciou
aos leitores que uma nova seção estava sendo criada: a editoria de Pré-sal – área na
qual os meios de comunicação têm investido, incentivando a especialização de
repórteres. Trata-se de um exemplo concreto do dinamismo das chamadas editorias
(ou subditorias, quando agrupadas em estruturas maiores) e do fenômeno,
aparentemente irreversível, da especialização jornalística, que também reflete a
hiperespecialização do trabalho na sociedade atual como um todo.
O relato de Moysés Freitag toca também em outro ponto: o da personalidade
mercurial do editor: ora muito bom e generoso, ora terrível. “Chateaubriand era um
homem impulsivo, mas bondoso. Era um homem que, em dado momento, perdia as
estribeiras. Podia pular numa cadeira e na mesa para fazer o maior escândalo possível,
mas quando se acalmava era ele o homem mais generoso, o homem melhor que se
podia conhecer”.
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Nas últimas décadas a questão da arrogância quase folclórica dos editores de
jornal tem perdido espaço devido a: 1 - uma maior profissionalização dos jornais,
menos tolerantes com abusos de autoridade, o que aliás reflete uma conduta da
própria sociedade, mais preocupada com a manutenção da dignidade humana no
ambiente de trabalho; 2 - melhoras na formação do próprio profissional e também de
seus subordinados, que saem das universidades mais preparados e críticos em relação
à atividade; 3 - um mercado de trabalho mais competitivo, com imensa rotatividade
de profissionais, que, com possibilidade de realocação em outras empresas, são menos
tolerantes em relação ao assédio moral; 4 - um novo marco legal, que pune o chamado
assédio moral.
Sobre o último ponto, cumpre citar que em 2001 um projeto de lei coordenado
pelo deputado federal Inácio Arruda (PCdoB do Ceará) acrescentou ao Código Penal
brasileiro um dispositivo contra a chamada “coação moral no ambiente de trabalho”.
O novo artigo, de número 203-A, tipifica o crime: “Coagir moralmente empregado no
ambiente de trabalho, através de atos ou expressões que tenham por objetivo atingir a
dignidade ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da
autoridade conferida pela posição hierárquica”. A pena é de detenção por período de
um a dois anos e multa.
Modernamente, portanto, fecha-se o cerco contra o despotismo no trabalho em
geral e, no caso específico dos jornalistas, graças a uma confluência de diversos
fatores, nas redações. Em décadas passadas, com pouca ou nenhuma organização
coletiva, os editores/diretores reinavam onipotentes. “No Brasil não havia sindicatos.
Com a Revolução de 30, graças a Lindolfo Collor, um dos primeiros ministros do
Trabalho no Brasil, surgiram as leis sociais do Brasil. Daí é que começa, no Brasil, a
surgirem os sindicatos. Com a Revolução de 30 os ventos novos começaram a soprar
e então começaram a surgir os sindicatos e a surgirem as reivindicações. Mas tudo
isso de uma forma ainda muito leve, muito superficial. Os próprios operários não
sabiam o que queriam. Eles estavam entusiasmados e, ao mesmo tempo, envolvidos
pela chama da reivindicação. Porque eles sabiam que tinham os direitos, mas não
sabiam o que pedir”109, completa Freitag.
Segundo depoimento de Juarez Bahia, jornalista e pesquisador experiente, ao
livro Profissão Jornalista: Responsabilidade Social, “o amadurecimento do jornalista
como profissional de comunicação de massa pode ser explicado no fato de que ele sai
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dos anos 50 e 60 de uma situação extremamente dependente para situar-se nos anos
70 em uma situação de independência, beneficiado pela melhoria dos padrões
profissionais, pela competição, pelos desafios políticos e também por uma mais
adequada preparação para o exercício das suas funções – um exercício exigido
sobretudo pela consolidação do radiojornalismo e do telejornalismo como categorias
autônomas, de próspero mercado e pela maior sofisticação técnica dos jornais”. E
conclui, a respeito dos anos de chumbo da repressão militar: “com a evolução nos
tempos difíceis, cresceu o exercício da responsabilidade profissional”110.
(Aqui eu, como autor desta pesquisa, acrescento um testemunho pessoal, pois
comecei minha aventuras na reportagem à luz de profissionais extremamente
autoritários – e ao longo do final dos anos 90 e de todos os anos 2000,
encontrei-me

sucessivas

vezes

diante

de

editores

despóticos.

Progressivamente, contudo, constatei, como profissional de Redação e como
pesquisador, que nos grandes veículos de comunicação a figura caudilhista e
avessa à prestação de contas entrou em acelerado declínio a partir dos anos
2000.
Em 1998, em Curitiba, o diretor do jornal de médio porte em que comecei a
trabalhar como revisor andava, literalmente, armado pela Redação, exibindo
acintosamente um revólver à cintura. Falava alto, agressivamente. Não
importavam os fatos sociais, importava a política mais rasteira: como o
noticiário poderia ser financeiramente explorado e capitalizado. A noção de
interesse público era escanteada sem constrangimento. Às portas do século
XXI, tratava-se de um herdeiro direto das piores práticas do jornalismo
brasileiro, comuns no relato de Moysés Freitag acerca dos anos 30 e 40 do
século passado.
Já em São Paulo, no então maior jornal do país, a Folha, o estágio de
profissionalização impedia certos abusos – como a suprema coerção de
conviver com um editor de revólver à cintura, algo inimaginável em uma
grande Redação nos anos 2000. Práticas autoritárias subsistiam, contudo, no
discurso de alguns chefes. E a violência simbólica era uma constante, incluindo
todas as cenas descritas no início deste tópico; gritos, ofensas, toda forma de
pressão

psicológica.

Era

comum,

por

exemplo,

ver

repórteres

mais

inexperientes, especialmente as do sexo feminino, chorarem durante uma
“correção” do editor.
Em outro jornal paulistano presenciei as mesmas cenas novamente. As
lágrimas, a tensão, os dedos em riste e ofensas.)

84
Hoje, segundo o editor-executivo da Folha de S.Paulo, jornal líder em
circulação nacional no seu segmento, esse padrão de comportamento, do editor-todopoderoso, é inadmissível. Conforme entrevista de Sérgio Dávila nesta tese, o editor
vive hoje uma posição “mais cidadã” e “menos autoritária”.
– A figura do editor era mais autoritária do que é hoje em dia. Hoje em dia ele
é uma figura mais democrática, vamos dizer assim. Ele tem que estar mais prestador
de contas, mais à disposição. As suas idiossincrasias não podem mais aflorar tanto.
Aqueles editores mercuriais dos anos 60 e 70, muitos por coincidência vindos da
Itália [risos], hoje em dia eles não têm mais lugar da maneira como eles eram.
Obviamente eram todos muito talentosos e muito importantes, teriam lugar sim no
jornalismo, mas não como eles eram. ‘Isso é porque eu mando’ não tem mais. Isso eu
posso te dizer porque comando a Redação do maior jornal do país. Se eu sou
corintiano o jornal não é corintiano, se eu sou de esquerda a Folha não é
necessariamente de esquerda, se eu sou pró-aborto a Folha não é necessariamente
pró-aborto. Aquele editor mercurial, ‘o Estado sou eu’, no sentido de o jornal sou eu,
ele não sobreviveria hoje às Redações modernas. E os que sobrevivem ou não têm
público ou estão percebendo que têm que se adaptar ao editor mais prestador de
contas.
O ex-diretor de Redação do gratuito Destak, Fábio Santos, relativiza, contudo,
essa posição. No fim das contas, diz, o exercício da edição depende de “algum
autoritarismo”.
– Eu não conheço editor humilde. O editor tem que ser isso [autoritário],
porque ele tem que tomar decisões e fazer escolhas. Evidentemente que será melhor
editor o cara mais ponderado e mais reflexivo nas suas decisões. Mas no fim das
contas é um trabalho que depende de algum autoritarismo. ‘Vai ser assim porque
desse jeito será’. No fim das contas é isso. Evidentemente que todos aqueles fatores
que falávamos de internet [maior participação dos leitores no cotidiano dos
jornalistas] influenciam nisso, mas a natureza do trabalho continua sendo a mesma. O
cara obtém informações de várias fontes, julga segundo critérios conhecidos dos
jornalistas e do veículo para o qual trabalha e toma as decisões. No fim do dia ele é o
responsável pela decisão, então se o sujeito não conseguir bancar as suas decisões e
ficar a rebote do que vem de fora ele vai tomar decisões erradas. Evidentemente isso
não significa que tem que viver em uma bolha de marfim, refratário a qualquer tipo de
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influência. Pelo contrário, ele tem de recolher essas influências todas, tem que ter
pontes com todas as outras áreas que o jornal toca, mas no fim das contas a decisão é
dele.
Concorda, em certa medida, Carlos Graieb, editor-executivo da revista Veja e
ex-editor de O Estado de S.Paulo, para quem “os jornalistas são um pouco arrogantes
e espero, sim, que eles continuem assim para sempre. Para sempre!”, enfatiza.
Segundo o raciocínio do jornalista, a noção de uma certa arrogância – ou autoridade –
como um valor está relacionada ao “acúmulo de conhecimento das redações”.
– As grandes redações são um incentivo para que os jornalistas melhorem o
seu repertório, para que ele aprenda a fazer as pautas de uma maneira diferente,
incorpore um certo tipo de linguagem. Enfim, eles acumulam uma bagagem nessa
trajetória. E fazer esse exercício formal de produção de um produto é muito diferente
de você sentar na frente do computador e jogar um conhecimento que às vezes é bom,
às vezes não é. Não teve checagem, não teve conferência. Não tem nenhum anteparo
para dizer se aquilo é informação boa ou não. Então, eu acho que o jornalista tem que
buscar essa posição de autoridade. Ele não deve se considerar mais um no meio da
multidão, sobretudo se ele tem a oportunidade de trabalhar num grande veículo. Eu
acho que os veículos têm de buscar uma voz de autoridade mesmo. Eu acho que eles
estariam jogando fora o seu papel se eles deixassem isso barato. O bom órgão de
imprensa é aquele que está, pelo menos, um passo à frente do seu leitor. Do contrário,
ele não estaria trazendo o novo para o leitor.
Não seria este, contudo, um comportamento monológico, que aprofundaria
artificialmente a distância entre jornalismo e sociedade? Graieb relativiza:
– O jornalista não precisa se colocar num pedestal inatingível, mas ele deve
subir no caixote, assim como faz um cara na praça da Sé que se destaca e passa a sua
mensagem às pessoas.
Geraldo Vieira Filho111, que pesquisou especificamente o tema da arrogância
entre jornalistas, batizou de “Complexo de Clark Kent” a ilusão segundo a qual
jornalistas podem achar que são superiores ao resto da sociedade (Super-Homens) no
exercício de suas funções. “O poder da palavra, da imagem, da seleção e interpretação
dos fatos, e de sua multiplicação, cria a ilusão do repórter Super-Homem como, a
começar pela tradicional história em quadrinhos, foi tantas vezes utilizada pela ficção
– do cinema às novelas de tevê, passando pela literatura e pelo teatro. A ficção coloriu
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uma profissão onde o dia a dia é uma maravilhosa aventura no combate aos males
sociais e na procura da verdade, onde as portas parecem abertas a toda sorte de
liberdade, da manipulação da realidade ao acesso e divulgação da informação. Vale
lembrar que a história do Superman foi criada há 52 anos numa América ainda
deprimida pela crise de 1929 e angustiada pela proximidade da Segunda Guerra
Mundial, uma América sedenta por novos mitos e carente de seu próprio super-herói”,
escreve o autor.
“A ficção não mostrou, entretanto, quanta arrogância adquirem o empresário e
o jornalista que uma vez embriagados por toda essa ilusão rompem os mais primários
preceitos éticos (que sequer são regras específicas da profissão mas que, poderíamos
imaginar, deveriam orientar todas as relações humanas). Não mostrou o quanto a
sociedade tenta, por sua vez, manipular a informação sobre a verdade. Não mostrou
que por mais honesto e ético que seja o profissional da mídia ele é tão humano quanto
o leitor que também lê com olhos diferentes aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe
fere. Detectar o Complexo de Clark Kent é estabelecer a discussão sobre a
necessidade de uma convivência harmônica entre as regras técnicas e preceitos éticos
no exercício do Jornalismo, e estabelecer os limites entre o repórter (Clark Kent) e o
indivíduo que a partir de poderes únicos e privilegiados (o Super-Homem) se dá o
direito de uma intervenção egocêntrica para transformar a sociedade ou mantê-la nos
padrões vigentes em função de seus exclusivos interesses”, completa.
O veterano Mino Carta, em depoimento a Vieira Filho, chama a atenção para o
fato de que, ao considerar-se especial em relação ao outros profissionais, o jornalista
pode transgredir uma fronteira ética importante. “O jornalista não é um cidadão
especial, e o fato de ser assim considerado pelo dentista, pelo advogado ou sobretudo
pelo político, na verdade não significa que ele seja um indivíduo especial ou que a
profissão seja algo de fato especial. A maneira pela qual o jornalista ultrapassa a
condição de Clark Kent para travestir-se de Super-Homem recoloca a questão da
ética: não existe uma ética específica para o jornalista, existe uma ética dos cidadãos
que os torna iguais. Existem jornalistas que convivem com tal prestígio social de
maneira ética. E outros que nem tanto”112, diz.
Marcos Guterman, editor da Primeira Página de O Estado de S.Paulo e
doutorando em História na USP, diz em entrevista a esta pesquisa que o testemunho
do jornalista, especialmente em eventos de alto impacto, como guerras ou o 11 de
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Setembro de 2001, é tão poderoso que de fato pode levá-lo a se fascinar com a sua
própria força. É mais um traço do poder divino do jornalista, que, pelo Verbo, como
Deus, cria um mundo possível – um universo de sentidos a serem divididos e
completados pelos seus interlocutores.
– Você estar no lugar onde a notícia acontece é algo especial; você ainda não
disse para o leitor que aquilo é notícia, mas você vai dizer. Esse momento é o que
transforma a gente em quase deuses: o leitor não sabe, mas eu vou dizer pra ele que
isso é importante, eu tenho esse poder. Isso torna a gente, obviamente, meio ególatra,
aquela coisa de achar que estamos produzindo história. Mas eu, como historiador,
posso dizer que estamos produzindo história, porque essa documentação vai ser
consultada daqui a 50, 100 anos, como a tradução fiel dos fatos – ou, pelo menos, não
exatamente fiel, mas como [indício de como] o mundo via aquele momento histórico.
Aquilo é um documento.
Concorda Armando Nogueira, veterano da profissão, que diz que os jornalistas
vivem “com o rei na barriga” porque “o domínio da palavra é o domínio do mundo”.
E, como Guterman, Nogueira detecta o “prazer de ser o primeiro a saber” dos eventos
noticiáveis como algo que potencialmente infla o ego do repórter. “O sentimento mais
palpitante do jornalista, em qualquer estágio da sua formação, é a curiosidade e o
prazer de ser o primeiro a saber. Isso é uma coisa que fascina o ser humano e em
particular o jornalista, porque aí ele se impõe um brio: ele tem que ser o primeiro a
saber. E daí, a meu ver, decorre o fascínio que as pessoas, de um modo geral, têm pela
profissão a despeito das baixas de credibilidade. Mesmo porque deste sentimento
resulta também o temor reverencial ao jornalista: é o jornalista que vai dizer às
pessoas se o mundo vai acabar daqui a 20 dias ou não (...) [Daí decorrem]
deformações tais como a arrogância, a onipotência, ou como costumo dizer, o ‘viver
com o rei na barriga’– a exacerbação da altivez. O jornalista deve ser altivo, mas não
precisa ser prepotente. É muito difícil alguém ter o poder da palavra e não usá-la,
volta e meia, de maneira tirana. Isso, que poderia ser uma coisa contestada na era préindustrial e até na era industrial, agora na era pós-industrial é inquestionável: o
domínio da palavra, da idéia, da informação, é o domínio do mundo”113.
Para o jornalista e professor Caio Túlio Costa, estudantes de jornalismo, o
público e mesmo os profissionais da área idealizam o cotidiano do mediador social –
o que eventualmente pode ser positivo, mas, ao mesmo tempo, aumenta a
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possibilidade de abusos. “O jornalista se vê como um Super-Homem, ele se sente
como um Super-Homem. Em determinadas ocasiões isso até ajuda, mas o fato de ele
se ver constantemente assim pode acabar prejudicando e levando o profissional a
fazer certas coisas que sequer estão nos limites de sua profissão. Uma dose de
ceticismo é fundamental”114.
Ricardo Gandour, diretor de conteúdo de todo o Grupo Estado, que edita o
jornal O Estado de S.Paulo, aproxima-se mais da visão do concorrente Sérgio Dávila,
da Folha. Para Gandour, “as mídias sociais, a internet, desencastelaram [os
jornalistas]”. Mas o executivo faz ressalvas:
– O que não quer dizer perda de poder; de poder no sentido de missão. A
edição é um valor. O ato de editar é um valor importante para a sociedade. Mas [a
internet] introduziu humildade no sentido de que é preciso editar bem, é preciso estar
preparado, estudar. Porque isso é prestar um serviço para as pessoas. Hoje de uma
certa forma as notícias estão aí disponíveis, mas quando eu monto o contexto de
forma honesta, com ética, e construo os nexos para a pessoa, eu trabalhei para ele. As
pessoas querem conveniência, querem quem trabalhe por elas e ofereça algo, isso tem
valor.
Autoritário ou humilde? A resposta provavelmente – e consoante com a
complexidade do tema – reside entre esses dois pólos. Embora muitos considerem
como natural a inclinação do editor ao autoritarismo, como defende o próprio exdiretor do Destak, Fábio Santos, e ainda Carlos Graieb, da Veja, o comportamento
absolutista não contribui em nada para a dialogia plena, e muito menos para o
estabelecimento de uma verdadeira relação – do signo da relação, nas palavras de
Cremilda Medina115.
Aliás, a própria ideia de um “autoritarismo necessário” remete ao paradigma
da divulgação, da seleção do que será divulgado, “explicado” ao mundo – paradigma
esse já insuficiente para dar conta das demandas complexas por informação,
comunicação e mediação social no sentido amplo. Segundo Cremilda Medina116, “no
espaço da necessária interação entra em cena a concepção objetivista da informação
veiculada pelos meios de comunicação coletiva ou pelas mídias especializadas. Se a
contemporaneidade democrática reclama pela dialogia interativa, como atuar no
âmbito unilateral da decifração e distribuição dos conteúdos especializados? O signo
da relação implica a crise da degenerescência do signo da divulgação, consagrado
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tanto na ciência – transferência dos conteúdos dos especialistas aos leigos – quanto no
chamado ‘jornalismo cientifico’ – tradução e divulgação dos conteúdos científicos
para o grande público”.
Pablo Pereira, ex-editor executivo e hoje repórter especial de O Estado de
S.Paulo, capta bem as teias do complexus jornalístico, refutando a linearidade de um
pensamento monocausal. Segundo ele, que discorda da necessidade de uma posição
de autoridade arrogante por parte dos editores, “a máquina de uma Redação, até certo
ponto, é algo republicano; ela te coloca uma série de filtros entre a apuração e a
publicação”.
– O pauteiro é um definidor de ideias, mas ele, via de regra, não é o
publicador. Quando chega o editor, ele já tem opiniões formadas a respeito, e o que
parte para a produção não é o que vai para o papel. Há uma série de filtros que vão
moldando o olhar da apuração inicial até a chegada no leitor. Eu não vejo isso assim,
de que o repórter ou editor definem exatamente o que o público vai ler. Não é tão
redondo o raciocínio. Um pouco pela interferência de colegas, também jornalistas, ou
por terem mais ou menos idade, ou por chegarem mais cedo ou tarde no fato,
conhecer mais ou menos aquilo.
A defesa de Pablo Pereira parece estar mais em consonância com a noção de
produção social dos sentidos a que nos referimos no capítulo anterior. “Não é tão
redondo o processo”, reafirma. Ou seja, não há, na prática, um processo monolítico
que define o sentido da mensagem jornalística, pois esta é contaminada a todo
momento pelo seu entorno – não apenas dentro da redação, podemos acrescentar, mas
histórico e social. Não há, pois, lugar para uma “hierarquia de sentidos” em uma
redação que pretende efetivamente comunicar a narrativa da atualidade; os sentidos
não são melhores ou piores porque expressos por um editor ou diretor de redação. O
processo é o tempo todo tocado pelas visões e opiniões de muitos, consciente ou
inconscientemente; ou seja, complexo.
Em geral, pôde-se perceber ao longo das entrevistas desta pesquisa que as
visões dos entrevistados se aproximam mais daquela manifestada por Dávila – ou
seja, considerando que muitos eventos sociais e tecnológicos concomitantes mudaram
a forma com que o editor se relaciona com seus subordinados e com o público e
obrigaram-no a assumir uma postura mais humilde, aberta (ou permeável), e mais
prestadora de contas.
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4.4 ROTINA DE ALENTOS E DESALENTOS

Não chega a ser temerário afirmar que a rotina dos jornalistas é pesada e
estressante. Inúmeros rankings de estresse no trabalho, brasileiros e internacionais,
colocam a profissão de jornalista nas primeiras posições – geralmente ladeada por
carreiras como as de operador de Bolsa de Valores, piloto de avião comercial e
médico cirurgião.
No estudo “Living with Stress”, publicado em livro em 1988117, Cary L.
Cooper, Rachel D. Cooper e Lynn H. Eaker examinaram 104 profissões em busca
daquelas mais propensas a provocar elevados níveis de estresse. Em uma escala de
zero a dez, colocaram em primeiro lugar os mineiros (8,3), em segundo, os policiais
(7,7), e, em terceiro lugar, situaram três profissões, empatadas: agente penitenciário,
piloto de avião e jornalista (7,4). Uma grande quantidade de estudos na área,
geralmente ligados à sociologia e à medicina, corrobora da tese.
Em “Decidindo o que é Notícia” (2003), Alfredo Vizeu Pereira Jr.118 afirma
que as elevadas exigências do dia a dia do jornalista, como a pressão para
cumprimento de horários (deadlines), os exíguos prazos para a redação e edição das
notícias, a pouca margem de controle frente a todo tipo de contratempo, a
competitividade extrema pelo furo, a possibilidade de processos judiciais e o reduzido
número de profissionais nas redações – queixa ou constatação da maioria dos
jornalistas consultados para esta tese – são importantes fatores de estresse ocupacional
nas redações.
Pesquisa sobre o perfil dos jornalistas de São Paulo divulgada em outubro de
2012 ressalta algumas das principais preocupações da categoria. Realizado pelo
Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA-USP, o estudo O perfil dos
jornalistas e os discursos sobre o jornalismo.Um estudo das mudanças no mundo do
trabalho dos jornalistas de São Paulo119 ouviu jornalistas de 2007 a 2010, divididos
em 4 grupos (amostra aleatória pré-teste, sócios do sindicato dos jornalistas de São
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Paulo, jornalistas de uma grande editora de revistas e freelancers), e aponta um
fenômeno visível desde as escolas de jornalismo até as redações paulistanas
propriamente ditas: a predominância de mulheres jovens, na faixa de até 30 anos de
idade, na imprensa escrita. Os respondentes também declararam elevada preocupação
quanto à sua formação, com índice variando de 24% (freelancers) a 70%
(funcionários da editora) de graduados com curso de especialização já completo.
Segundo a coordenadora do estudo, Roseli Fígaro, “a maioria dos jornalistas é
de mulheres, brancas, sem filhos, jovens, na faixa até 35 anos. Elas têm curso superior
em jornalismo, já fizeram uma especialização em nível de pós-graduação, trabalham
com vínculos empregatícios precários, são multiplataforma, trabalham para vários
clientes. No entanto, afirmar a existência de um único perfil é redutor e não é fiel ao
que a própria pesquisa revela. Fatores geracionais relacionados às mudanças nos
processos tecnológicos e organizacionais do trabalho demonstram que a transição
entre um perfil e outro ainda está em andamento”.
O estresse profissional é captado na pesquisa realizada pelo Centro de
Pesquisa em Comunicação e Trabalho, que mostra que “os discursos dos
entrevistados e dos participantes dos grupos de foco enunciam uma inquietação que
diz respeito: a dar conta da demanda cada vez mais crescente de tarefas e desafios que
requerem habilidades para produzir conteúdos sobre os mais diversificados temas,
dirigidos e oferecidos a públicos, clientes, negócios diferentes, em diversos tipos de
plataformas e de linguagens, em situação econômica e de trabalho pouco ou nada
estável”.
Entre os fatores de estresse apontados estão baixos salários (de 77% a 93%
dizem ganhar menos de R$ 6.000 por mês) e longas jornadas – a maioria diz trabalhar
na faixa de 10 horas por dia. A crise de paradigmas das ciências e do jornalismo
também mostra reflexos nos profissionais de imprensa. De 63% a 97% apontam que
nos últimos anos as mudanças no trabalho foram de caráter tecnológico e nos
processos e organização do trabalho. O resultado, segundo os respondentes, são quase
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sempre percebidos como negativos: a maioria afirma que o ritmo de trabalho
aumentou, que há mais controle sobre o trabalho e que os níveis de estresse pioraram.
Uma das respostas que se mostrou mais preocupante na opinião de Roseli
Fígaro diz respeito à relação entre vida pessoal e vida profissional. São raros os
jornalistas que afirmaram serem capazes de fazer planos de longo prazo: a maioria diz
não conseguir elaborar plano algum para a vida pessoal ou somente planeja o curto
prazo. Quando questionados sobre do que mais sentem falta, os jornalistas
responderam, prioritariamente: conhecimento de outras áreas afins ao jornalismo;
conhecimentos técnicos específicos e atualizados; e métodos de processo de trabalho
adequados.
Tanto na pesquisa do Centro como nesta tese, os jornalistas/editores se
queixam de pouco tempo para realizar atividades culturais – e mesmo para a vida
familiar e afetiva. “O consumo cultural, a vida em família, as atividades culturais e de
lazer são bastante prejudicados pelo ritmo de trabalho dos jornalistas. Essa
característica da vida pessoal parece não ter se alterado para melhor, aprofundou-se a
falta de tempo fora do trabalho”, diz o estudo do Centro de Pesquisa em Comunicação
e Trabalho.
O estudo ouviu uma maioria de repórteres e assessores de imprensa, mas
exclusivamente entre editores encontramos, no processo de pesquisa desta tese, um
cenário parecido. A ascensão profissional não torna a vida dos editores mais fácil.
Geralmente eles chegam ao cargo após acumular razoável experiência como
repórteres. São raros os casos em que o profissional atinge o cargo de chefia sem uma
vivência bem sucedida como repórter – que frequentemente inclui estágios como
correspondente internacional. O repórter que se destaca é oportunamente chamado
para o cargo de editor – um cargo de confiança atribuído pelo diretor de redação.
Nesse ritual residem já alguns pontos de atrito entre os próprios jornalistas.
Elio Gaspari, veterano em redações brasileiras, diz considerar um contrassenso
altamente prejudicial que os melhores repórteres virem editores nas grandes redações
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do país. Dessa maneira, afirma, perde-se o talento do repórter que está afinado com os
anseios da sociedade e é capaz de apurar matérias com rigor e isenção sem que
necessariamente se ganhe, em troca, um editor tão competente quanto o era como
repórter. Além disso, tradicionalmente os editores chegam ao cargo sem nenhum tipo
de coach (treinamento ou mentoria) especial. São promovidos e, repentinamente,
passam à difícil, e desconhecida, função de gerentes de pessoas, motivações, recursos,
pautas. “Você acaba aprendendo na marra”, resume o secretário de Redação do jornal
Agora, Antonio Rocha Filho.
Carlos Graieb, da Veja e ex-editor no Estadão, conta uma história que ilustra o
problema:
– Nos meus dias de Estadão eu conheci um repórter que foi posto na cadeira
de editor para ganhar mais, ter mais responsabilidades, e que ficou infelicíssimo por
isso. Aquilo quase destruiu a vida dele. Ele não era editor. Por isso é importante,
inclusive, que as empresas tenham carreiras diferentes com os mesmos incentivos e
mesmas remunerações, para que o cara que é bom repórter possa construir a sua
carreira ao longo do tempo como repórter, sem que, para ter de ganhar mil reais a
mais, tenha de virar editor.
A rotina desses profissionais começa cedo, e o caso de Antonio Rocha Filho é
emblemático sob o ponto de vista da sobrecarga, da idade considerada avançada (nos
termos precoces e exigentes da rotina jornalística), da elaboração de um “plano B” de
carreira e do ressentimento pela escassez de tempo de dedicação à vida familiar e
pessoal (vide a íntegra do depoimento nos Anexos).
Note-se que, nos depoimentos sobre a rotina dos editores, a internet é sempre
citada como um elemento-chave que permeia praticamente todos os processos
produtivos. Na vida de Antonio Rocha Filho, secretário de Redação do jornal Agora,
ela está presente a todo instante.
– De segunda a quarta a rotina é: eu acordo 6h, quando minha casa começa a
funcionar. Meus filhos entram às 7h na escola, e minha mulher tem que estar na
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escola onde trabalha às 7h, então quem leva eles sou eu. Acordo às 6h
independentemente da hora em que fui deitar. Deixo eles, volto, tento dormir um
pouco, quando dá. Levanto às 9h, tomo meu café da manhã, que é religioso, e leio os
jornais que recebo em casa, o Agora, que é minha obrigação ler, e a Folha. Isso me
toma uma hora, uma hora e meia. Se tem algum erro grave eu já ligo para o jornal
para pedir medidas ou mando e-mail.
Às quinta e sextas, conta, a rotina é mais dura: além dos compromissos
normais, leciona durante a manhã na graduação em Jornalismo da ESPM-SP.
O e-mail, e a internet, são completamente integrados à rotina do profissional.
Cláudia Lima, em dissertação de 2010 baseada na pesquisa realizada pelo CPCT,
conclui que, dentre os entrevistados à ocasião, “todos, sem exceção, afirmaram que a
primeira atividade que fazem ao acordar ou ao chegar no escritório é abrir os e-mails,
inclusive para ler os jornais do dia. Ou seja, a internet está totalmente integrada ao
cotidiano dos profissionais de jornalismo”.120
Antonio Rocha Filho prossegue em seu relato:
– Na sequência eu olho as capas do concorrente na internet. Aí vem o capítulo
e-mail. Se eu não olhar de manhã eu me enrolo todo na hora que eu chego. Vejo
também as notícias nos sites, as redes sociais – que não posso não ver, tenho que ver.
Eu aderi [à rotina das redes sociais] há pouco tempo, no meio do ano passado. Resisti
muito tempo, justamente por ter um excesso de obrigações.
Antes do meio-dia, portanto, e muito antes do expediente começar
formalmente (seu horário de entrada no jornal é às 14h30), Antonio começou a
trabalhar. Seja lendo o próprio jornal, seja analisando a concorrência – ressaltando
que, durante a leitura, se surgirem dúvidas ou insights de reportagem o profissional
imediatamente aciona sua equipe –, seja checando e respondendo os e-mails.
No e-mail do jornalista chega de tudo: sugestões de pautas de assessorias de
imprensa, dúvidas de repórteres, retornos sobre pautas em andamento, geralmente das
matérias especiais que serão publicadas no fim de semana, questionamentos de
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leitores, questionamentos e convites de fontes. Mas, como o editor também é gestor, e
não pode se dar ao luxo de se concentrar exclusivamente na atividade-fim de fazer
jornalismo, também lhe chegam alertas e solicitações do departamento jurídico,
ocasionalmente às voltas com processos e ameaças de processos. E consultas do
departamento comercial, na eterna disputa por espaço para vender publicidade. O
departamento de marketing também aparece na caixa postal eletrônica, sugerindo
promoções ou convocando reuniões para decidir estratégias. Seu chefe, diretor de
redação, também fatalmente deixará no e-mail do editor pedidos especiais, cobranças
de

esclarecimentos

sobre

pautas

que

foram

derrubadas

ou

executadas

insatisfatoriamente, críticas de diversas naturezas.
– A atualização de e-mail é o tempo inteiro, não posso deixar de acompanhar,
é paranóico. Vêm as coisas mais diferentes durante o dia, até ofício da polícia pedindo
representação de repórter –, ilustra Antonio Rocha Filho.
A rotina iniciada propriamente na Redação começa, para os editores, entre o
meio-dia e as 14 horas, dependendo das especificidades de suas áreas, e termina por
volta das 22h ou 24h. Compõe-se basicamente de reuniões para definir as prioridades
da cobertura do dia, contatos com fontes e com a direção do jornal, novas reuniões
para definir o que será efetivamente publicado e, enfim, as mãos na massa: editar
textos, aumentando-os ou cortando-os para que se ajustem à página, pensar em títulos
e fotos apropriados, redigir eventualmente chamadas de capa para os seus cadernos,
tirar dúvidas com e de repórteres e orientar a angulação de uma reportagem.
Mesmo no mais alto nível hierárquico a (o)pressão do tempo e o acúmulo de
tarefas se faz presente. Nesse sentido, a Redação é democrática. Ricardo Gandour,
diretor de conteúdo do Grupo Estado, diz acordar diariamente antes das 7h para levar
os filhos à escola. Assim como Antonio Rocha Filho, mostra que o horário de levar os
filhos na escola é valioso e zelosamente aproveitado, já que o tempo de convivência
com a família é limitado pelas atribuições profissionais.
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– Entre 6h30 e 7h eu levo meus filhos e das 7h às 8h30 eu leio [os principais
jornais] em casa. É claro que o Estado eu já li bastante na noite anterior, no
fechamento. Então leio o concorrente e tomo meu café da manhã. No banho, fazendo
a barba, me aprontando, estou ouvindo rádio. Às vezes de casa mesmo eu já mando
torpedos para a editora da rádio e para o editor-chefe do Estadão, antes da reunião das
9h. O chefe de reportagem, que entra às 7h30, faz uma reunião às 9h com os
pauteiros. Nessa reunião às 9h todos os pauteiros já analisaram suas editorias versus
os concorrentes e versus a internet. Hoje é a internet que abre a reunião. A reunião já
é multimídia. Já se fala em vídeo, áudio e interatividade na internet [enquanto são
‘vendidas’ as pautas do dia] –, conta Ricardo Gandour.
A internet mostra, novamente, estar totalmente integrada ao cotidiano dos
jornalistas – e aos processos da redação.
Gandour chega à sede do Grupo Estado às 10h – hoje, diz, já não participa
mais de nenhuma das três principais reuniões de conteúdo do dia, o que antes fazia
diariamente. Durante a entrevista, checa o iPhone e aponta para o aparelho repetidas
vezes: com o smartphone, lê e-mails, comunicados de editores, verifica os relatórios
produzidos ao término de cada reunião e mantém-se atualizado. Mesmo o desenho
final da Primeira Página do Estadão, diz, consegue acompanhar remotamente, pelo
celular.
As redes sociais também vêm ganhando espaço no trabalho dos jornalistas, e
mesmo dos diretores de redação:
– Estou no Twitter e no Facebook, mas mais para observar, porque produzo
pouco. No final da manhã o nosso editor de mídias sociais circula um e-mail com os
destaques das redes sociais da manhã. Esse cargo existe há um mês, é muito novo –,
conta Gandour.
Até as 17h ele se informa sobre as notícias do dia pelos relatórios – os
chamados “pautões” – que saem das reuniões de editores. Nesse período não está
diretamente envolvido nas redações do grupo, pois “tenho uma vida executiva, tenho
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reuniões de estratégia, tenho compromissos, reuniões de planejamento, comitês
digitais, comitê de diretoria”.
– Eu diria que às 17h a minha vida executiva termina e eu mergulho no
jornalismo de vez. Ao longo do dia estou sempre batendo papo com os editores, mas
lá pelas 18h eu chamo a editora-chefe do Estadão na minha sala e ela vem explicar
para mim o que estão pensando para a Primeira Página. Eu recebo uma cópia do rafe.
Aí eu dou palpite.
A partir desse horário e até o fechamento, o diretor de conteúdo do Grupo
Estado dedica-se ao noticiário. Lê, segundo diz, as 10 ou 20 matérias mais
importantes do dia – e, claro, a Primeira Página. “Em geral, às 21h eu vou embora.
Trabalho das 10h às 21h”, afirma Gandour. Ao menos presencialmente na sede do
jornal, pois a relação do jornalista com o trabalho é de envolvimento permanente.
– Via de regra vou dormir umas 23h30. Mas antes de dormir eu ligo para a
Redação. É a hora que fecha a [edição] São Paulo. Pergunto se tem alguma novidade.
Eu sempre ligo, não sei dormir sem ligar.
O editor-executivo do principal concorrente do Estado, Sérgio Dávila, da
Folha de S.Paulo, narra rotina semelhante – mas no seu caso a ausência de filhos
permite que inicie o dia mais tarde.
– Eu acordo entre 8h30 e 9h e a primeira coisa que eu faço é ler os principais
jornais. Eu recebo em casa as edições impressas da Folha, do Estado e do Globo. Eu
leio e já faço comentários para o pessoal da manhã, já disparo e-mails e telefonemas.
O dia de trabalho começa efetivamente nesse momento, logo ao acordar. Eu tomo
café fazendo isso. Ao mesmo tempo estou com o meu iPad ao lado e estou navegando
na Folha e nos principais sites: New York Times, Financial Times, Guardian, Folha,
Estado, Globo, Valor, CNN. Começo a checar também as newsletters que assino.
Apesar de chegar ao jornal diariamente entre 11h e 12h, desde quando acorda
Dávila já está conectado. O fenômeno é recorrente e não se restringe aos diretores de
redação ou editores: todos os jornalistas, conforme detectou pesquisa do Centro de
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Pesquisa em Comunicação e Trabalho, vivenciam-no em alguma escala. Estar
conectado em tempo integral, rapidamente localizável e acionável e sempre por
dentro das últimas noticias, é uma demanda profissional que, apesar de antiga,
encontrou na internet uma perfeita ferramenta de viabilização (e de controle).
Segundo Cláudia Lima121, “não há dúvida de que a informatização agilizou o processo
de trabalho. Mas também intensificou os horários de fechamento e a pressão sobre o
jornalista, que hoje trabalha muito mais: ele se pauta, entrevista, escreve, fotografa e
filma. Quem está nas redações vê o tempo e a equipe reduzidos, controlados e apenas
o trabalho ampliado. E o profissional ainda precisa conhecer e manipular diversas
mídias, que surgem a cada dia, como Twitter, Podcast, You Tube e Flick, entre
outros”.
Sintomaticamente, a leitura e encaminhamento de e-mails é a tarefa que mais
parece consumir tempo do editor-executivo da Folha de S.Paulo, que assim que chega
ao jornal abre a caixa postal eletrônica:
– Eu recebo uma média de 400 e-mails por dia, então isso me toma muito
tempo. Eu tento responder os mais urgentes imediatamente e todas as sextas-feiras eu
tento zerar a minha caixa de e-mails. São e-mails da Redação, de fora da Redação,
sugestões, leitores e internautas reclamando – às vezes diretamente, às vezes pela
ombudsman e pelo Painel do Leitor, que encaminham os mais relevantes.
O almoço é reservado para reuniões de trabalho “95% das vezes”, diz o
jornalista,

aproveitando

a

ocasião

para

encontrar

“políticos,

empresários,

personalidades, lideranças civis”, além de “fontes, economistas, jornalistas”.
Tanto no Estado de S.Paulo como na Folha de S.Paulo há três reuniões diárias
para discutir a pauta do dia. A primeira acontece às 9h e reúne os pauteiros das
diversas editorias do jornal e um representante da chefia (secretário de redação ou
chefe de reportagem) para discutir e sedimentar as apostas e prioridades do dia. A
segunda reunião, que acontece por volta do meio-dia, já conta com a participação de
editores ou de seus assistentes e faz a consolidação das apostas que se mostraram
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mais sólidas e das pautas que foram caindo ao longo da manhã – sempre
acrescentando assuntos novos ao cardápio conforme as notícias vão surgindo. Na
última reunião, às 16h, define-se a manchete do jornal e dos cadernos e os temas
prioritários para a Primeira Página do jornal.
Sérgio Dávila, editor-executivo da Folha de S.Paulo, participa atualmente
apenas da terceira – e decisiva – reunião do dia. “Das 15h às 16h eu faço de novo essa
ronda de e-mail, numa versão mais compacta”. E prossegue:
– Na reunião das 16h a gente faz alguma correção de rumo na Folha.com e
definimos o que vai ser a Primeira Página do jornal no dia seguinte. Depois disso eu
faço mais uma rodada disso [checagem de emails] das 18h às 19h. Às 19h eu vou para
a Primeira Página. E aí, geralmente, em condições normais de temperatura e pressão,
eu saio do jornal às 22h –, conta Dávila.
– Das 22h à meia-noite eu continuo à disposição, respondendo e-mails. Entre
23h e 24h eu aprovo a capa da edição São Paulo; recebo o PDF por e-mail. Começo a
me desligar do jornal à meia-noite. A partir daí só se tiver alguma emergência. Entre
1h e 2h dou uma última checada nos e-mails e é a hora que eu durmo.
A primeira e a última ação do dia é a checagem de e-mails. A ferramenta
aparece definitivamente integrada à rotina dos jornalistas, ao lado dos navegadores de
internet constantemente sintonizados nos principais sites de notícias do mundo. Como
afirma Antonio Rocha Filho, a consulta aos e-mails “é uma obsessão” de todo editor
na atualidade.
Se à primeira vista a agilidade e portabilidade da internet, ao colocar on-line
acervos de bibliotecas e periódicos inteiros, milhões de biografias, bases de dados e
canais de contato com a sociedade, parecia que tornaria o trabalho dos editores mais
fácil, um olhar mais atento revela que não apenas a carga horária cresceu: também a
complexidade da função foi aumentada. É ponto pacífico entre os editores a
constatação de que, com a internet às mãos, trabalha-se mais.
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– Hoje eu trabalho mais porque trabalho quase 24 horas por dia. Mesmo
quando estou em casa, ou no fim de semana, eu não posso deixar de ver meus e-mails.
Senão chega na segunda-feira e eu vou ter 500 para olhar. É até obsessivo da minha
parte, e eu não posso deixar passar, porque se eu deixo passar isso se volta contra
mim depois: ‘Você foi comunicado disso e não tomou a medida necessária’. Isso já
aconteceu comigo –, pondera Antonio Rocha Filho.
Se é verdade que a rotina da classe dos jornalistas tradicionalmente se
caracteriza pela prontidão, pela disponibilidade e pelo engajamento diuturno, também
parece igualmente lícito afirmar que a internet portátil potencializou esse status
profissional. Nas palavras do secretário de Redação do Agora, a diferença é que antes
o jornalista deveria ser facilmente localizável para cobrir emergências. Hoje, além
disso, ele precisa ser pró-ativo e mostrar-se sempre disponível – e aí entra a
preocupação de enviar e responder e-mails corporativos 24 horas por dia. “Sim [os
jornalistas sempre tiveram de ser acionáveis a qualquer hora], mas hoje é rotina. Você
está com um celular corporativo, da empresa, e mesmo que ninguém te acione você
precisa ter iniciativa”, diz Rocha Filho.
– Todos os profissionais de comunicação hoje em dia trabalham bem mais do
que trabalhavam há cinco, dez, quinze, vinte anos. Vou até vinte que é até onde eu sei,
até quando estou na área, não posso dizer pra trás –, concorda Sérgio Dávila, da Folha
de S.Paulo.
O jornalista relembra sua própria trajetória (“na Playboy eu trabalhava menos
do que eu trabalhava na Veja São Paulo, onde eu trabalhava menos do que eu
trabalhava na Revista da Folha, onde trabalhava menos do que na Ilustrada e do que
nos dez anos que passei fora do país...”) e atribui principalmente às novas tecnologias
o aumento na carga horária.
– Eu sou mais encontrável e eu tenho acesso a informação mais fácil, 24 horas
por dia, do que antes. Mesmo quando eu cheguei a Nova York, quando eu fechava o
meu computador e ia para a rua, eu estava inincontrável e não tinha acesso a
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informação porque não havia smartphone. Eu era encontrável porque podiam ligar
para o meu celular, mas eu não podia ficar navegando no celular e ficar sabendo,
recebendo SMS, vendo Facebook, checando Instagram de não sei quem ou o Twitter
do político tal. Não tinha isso. Quando eu saí de lá em 2010 já tinha isso. Então
mesmo comparando o período em que cheguei nos Estados Unidos e em que saí, eu
trabalhava menos em 2000 do que eu trabalhava em 2010, certamente.
Diante disso, os relatos de frustrações ligadas à sobrecarga são frequentes.
Praticamente todos os jornalistas entrevistados nesta pesquisa, e ainda os que
encontramos espontaneamente ao longo da última década em redações de diferentes
portes, queixam-se de uma espécie de efeito colateral da absorção que a carreira
jornalística impõe: a falta de tempo para desenvolver atividades pessoais e familiares.
– Eu vi jornalistas de entretenimento, de arte, diversão, que não conseguiam
sair para ir ao cinema. No momento em que estou na minha carreira, acho que consigo
ter um equilíbrio. Consigo sempre manter uma leitura, estou bastante atualizado em
cinema. A única coisa que eu realmente lamento é um certo sedentarismo; eu tenho
tempo de manhã, mas simplesmente não consigo acordar cedo. Eu trabalho das 14h às
22h, e o jornalismo impresso, diário, ele te dá uma descarga de adrenalina no fim do
dia que te obriga a passar pelo processo de baixar o giro. Acabou, conseguiu fechar, e
agora? Vou pra casa, ver televisão, ou tomar um chope, para conseguir dormir, porque
não consigo acalmar antes das duas da manhã – diz Márvio dos Anjos, diretor
editorial do Destak.
Antonio Rocha Filho, do Agora, completa:
– Duas coisas que eu gostaria de ter: uma é a questão familiar. Estar com a
minha família. Estar com os meus filhos e curtir a minha mulher. Por último o que me
faz muita falta, e pode parecer besta, é a questão do meu esporte. [Antigamente] eu ia
jogar bola, adoro futebol, sou louco por isso, mas não dá. Sinto muita falta de
conviver mais com a família e de fazer esportes. A questão de leitura eu sinto falta
também, tem livro que eu começo a ler... estava fazendo uma releitura de Os Sertões
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nesses tempos e parei. Não consegui mais. Leio jornal e revista. Chega o fim de
semana e eu estou arrebentado, não tenho ânimo para nada.
Outra insatisfação frequente, que atinge não apenas editores, mas também
repórteres e redatores, é a de um virtual “emburrecimento” no exercício de uma
função que muitas vezes acaba sendo exercida superficialmente. O problema atinge
especialmente os editores, que passam boa parte do dia lendo e discutindo sobre uma
grande variedade de assuntos dentro de suas áreas, muitas vezes sem a oportunidade –
ou sem a disposição – de refletir mais a fundo.
(Aqui abro um parêntese para narrar a minha própria experiência, pois padeci
da mesma sensação em 2004, quando ingressei em um mestrado em Língua
Portuguesa na PUC-SP justamente para ter a oportunidade de estudar e me
aprofundar em temas que me interessavam, como o próprio texto jornalístico.
Era então editor-assistente de Suplementos na Folha de S.Paulo, e portanto
lidava com textos jornalísticos diariamente, diuturnamente. Havia, contudo,
pouco espaço para reflexão, dada a sobrecarga de tarefas, e evitar algum grau
de automatização no trabalho – um trabalho essencialmente criativo e
intelectual – era um desafio constante. Ouvia dos colegas as mesmas queixas:
“só consigo pensar superficialmente, em lides, em cinco linhas”, desabafavam
outros editores à minha volta. A Academia, então, mostrou-se para mim a
solução ideal para preencher a demanda por estudo e reflexão. De fato,
percebe-se, na Academia, que esse reingresso de profissionais em meio de
carreira é crescente. É comum encontrar profissionais inquietos entre
mestrandos e doutorandos de faculdades como a ECA. Mesmo entre os
entrevistados para esta pesquisa podemos destacar a presença de um
doutorando em História na USP, dois pós-graduados em Stanford, nos Estados
Unidos, e outro na ESPM-SP. Muitos lecionam em cursos de especialização. E
todos, sem exceção, manifestam não apenas simpatia, mas o franco desejo de
voltar a estudar e se aprofundarem na reflexão sobre o jornalismo
contemporâneo. A observação vai ao encontro dos resultados obtidos pela
pesquisa do Centro de Pesquisa em Comunicação em Trabalho da ECA que
mostrou que 70% dos jornalistas entrevistados em uma grande editora de
revistas tinham diploma de especialização, enquanto 22% tinham mestrado e
2%, doutorado completo. O histórico preconceito entre acadêmicos e
profissionais de mercado certamente persiste em ambos os ambientes;
contudo, não parece precipitado afirmar – e aqui se conclama à realização de
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estudos mais específicos na área – que essa cisão está em franco declínio, já que
os “jornalistas acadêmicos” ou “acadêmicos jornalistas”, como o próprio autor
desta tese, têm se multiplicado nos últimos anos e encontrado boa
receptividade em ambos os universos.)

Entre os repórteres a queixa é menor, pois há a possibilidade – atualmente,
uma exigência – de especialização em uma área específica, como urbanismo ou artes
plásticas, por exemplo. Dentro de suas áreas os repórteres se aprofundam através de
leituras, estudos complementares (a maioria, como mostrou o Centro de Pesquisa em
Comunicação e Trabalho da ECA-USP, fez especialização), participação em eventos
como congressos e debates, além das centenas de entrevistas que oferecem a
oportunidade de dialogar com especialistas e com a sociedade e aprofundar questões.
Os editores lidam com grande quantidade de informação rápida e superficial –
e a quantidade é cada vez maior, com o avanço da internet e da interconexão do
mundo. Suzana Singer, ombudsman da Folha, diz que, se pudesse alterar um
elemento de sua rotina, gostaria de ler menos jornais (a função de ouvidora e crítica
de mídia lhe exige leitura detalhada e exaustiva da própria Folha e dos principais
concorrentes) e poder se aprofundar em outras questões. O mesmo verbo
“emburrecer”, que ouvi de inúmeros editores jovens em meados dos anos 2000,
reaparece na fala da veterana:
– Cansa ler todo dia as mesmas coisas [como ombudsman, refere-se à
frequente repetição de notícias]. No fundo é a mesma angústia de quando eu era
Secretária de Redação. É tanta variedade de assunto no jornal que você não entende
de nada profundamente, está sempre pinçando coisas. E não tem tempo de falar ‘agora
eu vou estudar isto’. Você tem uma sensação esquisita de que está emburrecendo.
Você pensa em cinco linhas. E o jornalismo também tem uma coisa diferente de
outras profissões: o expediente não acaba. Agora, com a internet, você fica o dia
inteiro lendo.
Apesar da queixa comum, e dos próprios jornalistas muitas vezes se virem
imbuídos de um “complexo de Clark Kent” que os coloca a todo tempo duras
provações (Otávio Frias122, diretor de Redação da Folha, diz que “tem havido muito
messianismo” entre jornalistas que se consideram imbuídos do direito divino, tais
quais sacerdotes), Ricardo Gandour, do Estadão, refuta a recorrente comparação entre
o jornalismo e o sacerdócio. Nem tanto ao céu nem tanto à terra, afirma que a
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profissão demanda sim extrema dedicação, mas não chega a requerer nem devoção
nem abdicação religiosas:
– Sacerdócio é uma figura inadequada. É sim uma profissão envolvente. O
sacerdócio tem a ideia de que [a pessoa] não faz mais nada na vida, é uma devoção
total. Eu prefiro dizer que é uma profissão de envolvimento permanente, eu estou
permanentemente envolvido com a notícia, com a informação.
Apesar do envolvimento permanente, é preciso saber “desligar”, segundo ele:
– Agora, você tem um biorritmo que te exige descanso. Eu consigo dar uma
desligada. Chego em casa e não fico falando de trabalho, não fico fissurado. Fim de
semana também. Tem esse momentinho que eu ligo, mas bati o telefone no gancho e
desliguei. Estou brincando com os meus filhos.
Sérgio Dávila, apesar de declarar ter a sensação de trabalhar 24 horas por dia,
também diz conseguir equilibrar satisfatoriamente as demandas do jornal e a vida
social e familiar.
– Eu tento encaixar [a vida social] nessas noites livres, a partir das 22h. Das
22h às 3h é raro ter um dia em que eu não vá a um show, a um cinema, uma peça,
uma cerveja com amigos. Sábado e domingo eu também faço muito isso. Eu procuro
não ficar muito encastelado aqui [no jornal], com os almoços fora e com essas noites
e o fim de semana, para não ficar isolado. Preciso saber o que as pessoas estão vendo,
o que estão falando. E eu faço questão de um mês por ano, nas férias, a gente [ele e a
mulher] viajar para algum lugar – e aí mergulhamos em livros, cinemas, peças e
esqueço um pouco o jornal.
Por outro lado, quando não está de férias, diz que “o único período em que de
fato eu não estou pensando no jornal ou em jornalismo são as seis, sete horas em que
durmo por dia – porque ainda não descobriram uma maneira de você ser informado da
notícia do dia seguinte enquanto dorme”.
Em dissertação defendida na ECA-USP em 2010, com base no estudo
Comunicação e Trabalho: as mudanças no mundo do trabalho nas empresas de
Comunicação, Cláudia Lima123 prefere a aproximação do jornalista com uma outra
categoria profissional, também conhecida por sua dedicação ao trabalho: os médicos.
“Como um médico, o jornalista é jornalista em tempo integral. Ele gosta do que faz e
é um observador do cotidiano onde quer que esteja, seja em casa ou no trabalho”.
No entanto, constata a pesquisadora, as novas tecnologias, que “permitem que
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se trabalhe de qualquer lugar”, catalisam a dedicação do jornalista ao trabalho e
trazem como efeito colateral um risco aumentado de esgotamento. “Sem perceber, o
profissional está trabalhando mais, fora do expediente ou nos finais de semana. Ler
jornal, ouvir rádio e assistir televisão é diversão ou trabalho? Resposta difícil para um
jornalista. A pesquisa quantitativa apontou que o jornalista é um leitor comum, como
a maioria dos consumidores de classe média. Leem os mesmos jornais e revistas,
assistem aos mesmos programas de televisão e não buscam novas alternativas
culturais e de entretenimento. Quando conseguem ter horas vagas, preferem utilizá-las
nas academias de ginástica ou mesmo ficar sem fazer nada.”
Pablo Pereira, 53 anos, repórter especial do Estadão e ex-editor executivo do
jornal, oferece um contraponto interessante à concepção de que se trabalha mais hoje.
As horas passadas à disposição do jornal aumentaram, diz, mas não o envolvimento
efetivo dos profissionais. Para ele, por uma questão até cultural, no passado o
envolvimento do jornalista com a carreira era em realidade maior, e não menor do que
hoje – ainda que as horas efetivamente trabalhadas em Redação ou em contato com
chefes e subordinados para tratar de assuntos profissionais fossem menores.
A percepção encontra algum respaldo nas correntes da sociologia que
identificam uma mudança de hábitos e de valores nas chamadas gerações Y (nascidos
a partir de 1980) e Z (os nativos digitais, nascidos a partir de meados dos anos 1990).
Segundo Alfredo Leite da Silva et al.124, “a despeito das diferenças conceituais, é
consenso que o mito da estabilidade e da segurança, ancorado na imagem do
‘caminho para a carruagem’, ou ‘escada’ cede lugar à flexibilidade, à capacidade de
adaptação. Nesta perspectiva, o trabalhador assume a gestão de sua carreira,
movimentando-se de diferentes formas e se redireciona de acordo com suas
necessidades ou contextos”. Vários estudos na área apontam, assim, que os jovens de
até 30 anos hoje estão menos propensos a sacrificar a vida pessoal para cumprir
jornadas de trabalho extensas e se consideram menos parte de uma organização do
que compromissados consigo mesmos e com suas próprias carreiras, marcadas por
expressiva mobilidade entre empresas e empregadores.
Entre as características que os autores atribuem a essa geração destacam-se:
“permanente conexão com algum tipo de mídia; são habituados a mudanças e dão
valor à diversidade; preocupam-se com questões sociais e acreditam nos direitos
individuais; são mais criadores do que receptores; são curiosos, alegres, flexíveis e
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colaboradores; formam redes para alcançar objetivos; priorizam o lado pessoal em
relação às questões profissionais; são inovadores e gostam da mobilidade; são
imediatistas, impacientes, auto-orientados, decididos e voltados para resultados; não
lidam bem como restrições, limitações e frustrações. Esta geração encara o trabalho
como desafio e diversão e preza o ambiente informal com transparência e liberdade,
além disso, busca aprendizado constante e não tem medo da rotatividade de
empregos”, escrevem Alfredo Leite da Silva et al.
Talvez em virtude dessas características Pablo Pereira, do Estadão, afirme que
o envolvimento é hoje menor:
– Do ponto de vista do envolvimento total, eu acho que já foi pior. Sou de um
tempo em que você era jornalista quase que o tempo todo. Quando me formei, isso era
um ofício, e a profissão te tomava o tempo inteiro. Você estava no bar tomando uma
cerveja, mas o assunto era matéria. Você chegava em casa e ia ler, o assunto era
matéria. De certa forma, acho que hoje as pessoas aprenderam [a separar o trabalho e
a vida pessoal], mesmo que a carga de trabalho tenha ficado maior do que era.
João Caminoto, editor-chefe da Agência Estado, frisa que o jornalismo passou
de uma atividade restrita a uma elite intelectual, antigamente, a uma atividade
altamente profissionalizada e inserida hoje na lógica da indústria cultural. Talvez essa
profissionalização tenha relação com o menor comprometimento com os valores da
empresa de comunicação, por outro lado. O mercado e as oportunidades de trabalho
para os profissionais da comunicação cresceram, e as escolas de jornalismo se
multiplicaram.
– Antigamente, o jornalismo era uma atividade elitista; se for pensar bem,
cinquenta, setenta anos atrás, os jornalistas sempre vinham da classe média, classe
média alta, era uma coisa intelectualizada, e houve uma profissionalização muito
maior hoje.
Os jornalistas veteranos, ainda que não padeçam do genesismo encontrado
entre os mais jovens, que frequentemente afirmam que a internet mudou
profundamente o jornalismo, reconhecem que as novas tecnologias aceleram uma
série de processos ligados à produção e edição de notícias. Os impactos disso no
cotidiano do editor são evidentes. Suzana Singer, ombudsman da Folha, compara o
processo de edição de jornal atual ao de seus tempos à frente do caderno Cotidiano.
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As facilidades criadas pela tecnologia, diz, também impõem um ritmo
“enlouquecedor”.
– Minha sensação é que demorava muitas horas para fazer uma edição bemfeita quando eu era editora de Cotidiano [nos anos 90]: você ficava exausto. Mas você
não ficava tão à mercê da notícias, tão exposto, tão acionado. Agora nunca acaba, o
jornal nunca está fechado, pode melhorar isto e aquilo. É totalmente paranóico.
O genesismo, contudo, passa longe do discurso dos editores. Especialmente os
que conviveram com várias tecnologias de comunicação, impressão e informação
separam bem o lado instrumental, técnico, da ética da profissão. João Fábio
Caminoto, 51, editor-chefe da Agência Estado, enxerga as diferenças entre essas duas
dimensões do trabalho.
– Acho que existe uma parte instrumental, as capacidades técnicas, que
mudaram muito e que vão continuar mudando. Sou do tempo do telégrafo, da
máquina de escrever, do fax para mandar matéria, e, comparado ao que a gente tem
hoje, é totalmente diferente. Ouvi falar da internet pela primeira vez na Inglaterra, em
1990, e isso mudou radicalmente. No fator de adaptação para o jornalista, a minha
geração ainda pegou o intermediário, mas, para os mais idosos, os mais antigos, foi
mais difícil ter essa agilidade. Isso mudou e está mudando. Tem que ter updates muito
mais rapidamente. Agora, há valores que não mudaram: aquilo de você ser preciso...
bem, cada um tem a sua receita, mas procurar ser o mais justo possível, ter uma
mentalidade aberta para coisas novas, ter um senso de civilidade são princípios éticos
do jornalista que não mudam, e nunca vão mudar enquanto se chamar jornalismo. A
prática, no sentido da busca da verdade, da busca da notícia mais apurada, isso não
mudou nada; muita gente fala em banalização, mas ainda há o jornalismo sério,
legítimo. Já a forma, isso mudou, e muito. Daqui a dez anos não sei como estará.
O impacto das novas tecnologias não se restringe, obviamente, a mudanças no
cotidiano dos jornalistas. A sociedade também mudou nas últimas décadas, com o
crescimento do individualismo – já detectado por inúmeros autores, dentre os quais
podemos citar Bauman125 e Castells126, para quem na chamada “sociedade em rede”
há um “individualismo conectado” – e novas formas de consumir informação (não
apenas notícias) e de travar relações interpessoais. O fenômeno do “estar sempre
conectado” não se restringe, hoje, a repórteres e editores, conforme opina Suzana
Singer.
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– Isso não é só no jornalismo, é na vida das pessoas também. Estão o tempo
todo localizáveis, atualizando o Facebook. Acaba virando uma angústia. Você não
fica sem fazer nada.
A relação do editor com a internet é ambígua – como, talvez, toda relação
simbiótica. Por um lado, o editor é grato à facilidade de acesso a um manancial
aparentemente infinito de dados. Por outro, explorar esse veio, separando o ouro do
cascalho, é um trabalho árduo e extenuante. Estar 24 horas por dia conectado, à
distância do toque de um botão, também é, a um só tempo, motivo de satisfação e de
angústia. Nas palavras de Marcos Guterman, jornalista, historiador e editor da
Primeira Página de O Estado de S.Paulo:
– A internet tem o problema de ser um tsunami na vida da gente como
fornecedor de informação. Não existe nada semelhante na história do jornalismo.
Quanto maior o volume de informação que se tem, mais difícil é selecionar. Mas essa
não é nem de longe a maior pressão que a gente sofre. A gente sofre pressões de
mercado, políticas, empresariais, históricas – porque o jornal tem uma posição
histórica que precisa respeitar – e ideológicas.
Esse tsunami chamado internet, portanto, alterou profundamente o trabalho
dos editores. Editar jornal impresso ficou mais fácil, por causa da imensa
disponibilidade de informação? Sim, dizem eles.
Mas, ao mesmo tempo, ficou mais complexo.
Os efeitos da internet especificamente no jornal impresso não se limitam,
portanto, a mudanças na rotina, à velocidade ou à acessibilidade. Impactam também o
modo de pensar e de executar a edição jornalística.

4.5 EDIÇÃO EM TEMPOS DE INTERNET

Uma das perguntas-chave desta pesquisa, repetida a todos os entrevistados,
foi: afinal, editar um jornal impresso está mais fácil ou mais difícil atualmente,
considerando o acesso às novas tecnologias?
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Talvez surpreendendo os mais céticos, que gostam de opor os jornalistas aos
intelectuais de “puro sangue”, as reflexões tecidas pelos próprios editores a partir da
questão proposta foram ricas e de natureza complexa.
Os diretores das redações de Folha de S.Paulo, Estado de S.Paulo, Destak e
Metro concordam em um ponto: aparentemente o trabalho do editor de jornal ficou
mais fácil, isto é, há mais informação à disposição e fica cada vez mais raro tomar um
grande furo da concorrência ou imprimir uma “barriga” (informação errada). Mas,
mais profundamente, o trabalho, dizem, ficou muito mais complexo.
Ricardo Gandour, do Estadão, diz que a internet na vida do editor “tem prós e
contras”, porém “mais prós do que contras, certamente”. O diretor de conteúdo
enfatiza, todavia, que “os contras são de extrema atenção”.
– Os prós: evidentemente você tem hoje muito acesso à informação.
Antigamente você fazia pesquisa de um assunto [e] a assinatura de publicações
estrangeiras era privilégio do gabinete, dos chefões. Com as redes sociais você
consegue ver os assuntos sensíveis, mapear o mundo, enfim.
Mas, para o executivo, um único “contra” põe em risco todos os prós ligados à
facilidade de acesso ao oceano de informações da internet: a dispersão.
– Tem um contra que eu acho relevante, que se não for bem tratado pode virar
um contra muito importante em relação a todos os outros prós, que é o risco da
dispersão. Nem sempre mais informação é melhor informação. Você tem tanta
informação, tanto update, que você perde o tempo de reflexão. O tempo de pensar. E
para editar bem é preciso pensar, é preciso entender, parar para entender o cenário.
Entender o contexto. E esse ambiente saturado e interativo pode levar a essa
desatenção, ao erro, à conclusão precipitada. Esse é o maior desafio do editor hoje.
– Eu acho que o ambiente é mais rico, desde que o editor combata esse risco.
Então veja que a internet traz com ela a riqueza informática, mas ao mesmo tempo a
ameaça de não pensar.
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Em suma, diz Gandour, o editor “tem de estar bem informado – o que não é
sinônimo de estar volumosamente informado”. “Editar ficou mais complexo, mas
ficou mais interessante também”, resume o diretor de conteúdo do Grupo Estado.
– Prós e contras somados eu acho que ficou mais fácil [editar]. Mas bem mais
trabalhoso –, diz Sérgio Dávila.
Para ele, outro risco que a internet traz, além da dispersão da atenção e
empenho dos editores na filtragem de informações, é o do comodismo. Ficou mais
fácil editar porque há informação abundante, diz, e, com a atualização constante dos
sites e outros veículos de informação, o editor consegue “jogar na defensiva” e
publicar tudo o que a concorrência publica, com pouca originalidade.
– Você consegue ficar um mês sem arriscar e fazer o seu trabalho, ninguém
vai perceber. Eu tento tirar os editores da zona de conforto porque eu acho que uma
das funções até sociais do jornal é tirar o leitor da zona de conforto. A gente procura
muito não fazer o Daily Me127. A gente não quer reforçar a cada ciclo de 24 horas as
convicções do leitor, as opiniões que ele já tem. A gente quer também apresentar a ele
o contraditório, o que se chama no jargão de ‘outro lado’. Mas é um outro lado mais
filosoficamente amplo, não é só essa informação e esse acusado diz que a informação
está errada. É dizer ‘há essa tendência, essa corrente, mas também há essa outra,
conheça essa outra e tire a sua conclusão’. Isso eu tento que seja uma marca da minha
gestão como editor dos editores. Eu tento tirar eles da zona de conforto porque eu
quero que eles tirem o leitor da zona de conforto. Não tirar por tirar, não é uma coisa
que tem de ser feita a cada matéria, mas se a cada edição você trouxer uma
reportagem, um artigo, um ponto de vista que tire o leitor da sua zona de conforto, eu
acho que o jornal está cumprindo a sua função social.
Marcos Guterman, que também trabalhou em jornal antes, durante e depois da
massificação da internet no país, e que hoje edita a Primeira Página do Estadão, diz
que editar era muito mais difícil no passado.
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– Hoje, para você saber o que está acontecendo lá no meio da Síria, naquela
confusão toda [é mais fácil]. Abu-Ghraib, por exemplo. Quantas décadas levariam se
não fossem os celulares com câmera pra você chegar naquelas fotos, que os soldados
tiram porque estavam achando divertido, e aquilo circula na internet como pólvora? É
perfeito! Facilitou você chegar onde não se chegava. Não tem mais como tentar
esconder notícia. Governos não conseguem mais esconder, porque sempre tem
alguém com um celular na mão, uma câmera digital, para fazer a imagem chegar em
tempo real, e assim por diante. Não tem mais como esconder, e os governos estão
tendo que se reinventar. Para os jornais, é maravilhoso, porque é mais fácil apurar
hoje em dia do que antigamente. O acesso à informação é muito mais fácil. Tudo
bem, você vai dizer, ‘mas e a pasteurização do noticiário?’, porque todos fazem tudo
de acordo com as mesmas fontes. É, é um problema, mas aí vale a experiência.
Jornalistas mais tarimbados percebem o que está muito óbvio.
Noelly Russo, ex-diretora de Redação dos jornais Metro e MTV na Rua,
concorda com o perigo de as tentações do comodismo imobilizarem o editor,
entorpecendo sua criatividade. E vai além: não basta reproduzir o núcleo das notícias
publicadas na internet na véspera porque hoje o leitor é tão cercado e bombardeado
por mídias que as informações básicas sobre um acontecimento já são conhecidas. É
preciso ir além delas.
– O leitor hoje já viu o fato que deu origem à notícia ‘n’ vezes. Hoje a
informação é muito mais difundida. Um exemplo besta: lista de vestibular. Antes, o
jornal era a única maneira de saber. O editor não precisava planejar uma edição
especial, bastava trazer o nome [dos aprovados]. Hoje é importante trazer alguma
coisa a mais. Os jornais que não fizerem essa transição do olhar diferente, o editor que
não consegue abrir mão de dar tudo o que está na internet, perdeu. O cara que edita
com uma rede de segurança, dá pelo menos um colunãozinho para garantir que
ninguém o cobraria por certo assunto, não tem como prosperar. O editor que não abre
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mão de dar tudo vai matar o jornal. O editor que hoje faz o desdobramento, a terapia
do fato, o day after, esse é o cara que vai ajudar o jornal.
Carlos Graieb, ex-editor no Estadão e hoje editor executivo da revista Veja,
pontua: “A informação de internet, hoje, é commodity. É soja”.
– Todo mundo está dando as mesmas histórias, nos mesmos momentos. E
como você se diferencia, como coloca a cabeça fora da água? Aí que é o drama! –
desabafa, expressando já uma angústia recorrente entre os editores de jornal impresso.
Como se destacar? Como dar, como diz Noelly Russo, o olhar original, o
“saborzinho”?
Naturalmente esta é uma preocupação que desde sempre habita o rol de
prioridades de qualquer editor. Desde que há concorrência, entre jornais ou com
outras mídias, há a necessidade de se destacar. Sempre houve a possibilidade de fazer
a cobertura burocrática, seguindo as receitas mais elementares de apuração ou de
edição, contentando-se com o mínimo. E sempre houve os que se destacaram nesse
cenário, sobressaindo-se com o olhar único – e sensível – diante de um fenômeno
social. Os que investiram, como defende Cremilda Medina, na comunhão da poética,
da técnica e da estética para atingir a verdadeira dialogia social.
Burocrática, a cobertura vira uma mesmice e estreita dramaticamente o
horizonte da mediação social. Sérgio Dávila chama a isso de “efeito BrahmaAntarctica”.
– É comum um efeito Brahma-Antarctica, pré-fusão da AmBev. Você bebia a
Brahma, uma cerveja muito boa, você bebia a Antarctica, muito boa, e, desde que elas
estivessem geladas... A Folha é um jornal muito bom, o Estado é um jornal muito
bom, o Globo é um jornal muito bom. Depende dos seus interesses, da sua formação.
Como se diferenciar nesse cenário em que os jornais são basicamente parecidos?
Informação original e originalidade.
Suzana Singer, ombudsman da Folha, diz que a internet deixou o ato de editar
por um lado mais fácil, por acelerar processos como escolher fotos, informar-se sobre
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o que acontece no mundo e sobre o que a concorrência está noticiando, pesquisar e
checar dados relativos a nomes, biografias e acontecimentos históricos. Por outro
lado:
– O que eu acho que fica mais difícil é que você tem uma pressão maior. Todo
mundo sabe a quantidade de informação que você tem e o que você esta dando. Para
escolher, editar, é mais confuso, mais difícil. Você perde mais tempo, mais energia,
tentando buscar um monte de coisas, e aí acaba se diferenciando pouco. Se diferenciar
e conseguir fazer uma edição muito diferente da que todos têm é mais difícil.
O desafio atinge também os repórteres, que podem se acomodar, completa a
ombudsman:
– Hoje cada repórter produz muito menos do que produzia antes, e vai-se
muito menos à rua, porque conseguem pesquisar, entrevistar, mandar e-mail para
qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Com isso você sai menos da Redação,
você vê menos coisas, vê menos gente, e as matérias ficam mais pasteurizadas.
Contra isso, Carlos Graieb ressalta a importância do olhar do jornalista – seja
ele repórter, seja ele editor, porque a atividade se constrói coletivamente, no diálogo
de muitos.
– Jornalismo é mais ou menos um daqueles palácios europeus, que tem uma
fachada com 40 janelas, cada uma oferecendo uma perspectiva sobre a mesma
paisagem. Você precisa escolher por qual delas você quer olhar. É uma tarefa do
editor.
Uma maneira de se diferenciar da concorrência, portanto, e agregar valor à
commodity da informação, seria através do olhar original do editor, da angulação
inusitada – mas não inusitada a troco de nada, apenas para chamar a atenção ou
chocar, sublinha Sérgio Dávila. É preciso ser inusitada e inteligente, adequada ao seu
contexto, capaz de tirar o leitor de sua zona de conforto ao mostrar-lhe outros pontos
de vista sob um mesmo evento.
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O fluxo ininterrupto de informações na internet perturba Marcos Guterman,
editor de Primeira Página do Estadão, que vê ali o risco da informação irrefletida.
Para o jornalista, as “notícias” veiculadas aos milhões em redes sociais como o
Twitter128 deveriam ser assim grafadas, entre aspas, porque na realidade seus 140
caracteres não se comparariam ao trabalho de um mediador social dedicado à
apuração e narração dos fenômenos da atualidade.
– [Eu acho que] existe notícia sem aspa e com aspa. Com aspa é a que se tem
em 140 caracteres: tudo agora virou notícia. Piscou, é notícia. Não, não é. A
elaboração, o tempo do jornal, que é de 24 horas, ele é muito diferente, ou tem que ser
muito diferente daquele de 140 caracteres que em 30 segundos você põe no ar. Então,
fazendo uma transposição para o que se faz hoje, eu sinto uma angústia enorme em
relação a isso, porque as pessoas acham que isso é jornalismo, e não é. Isso é uma
enxurrada de informações, 99% irrelevantes.
Para ele, que além de ser graduado em jornalismo pela Cásper Libero é
graduado, mestre e doutorando em História pela USP – um entre tantos exemplos de
formação interdisciplinar na área –, o sentido de posteridade, ou seja, a relevância
histórica dos acontecimentos, não pode ser perdido de vista no trabalho cotidiano dos
jornalistas.
– [As notícias do Twitter são] irrelevantes nesse sentido do posterior, o que
vai ter peso posterior? Isso só com um certo distanciamento você é capaz de avaliar.
Por isso é que nós somos bem pagos. O jornalista é pago para fazer essa avaliação,
não é para ficar repetindo que nem um papagaio o que a internet está dando. A
internet não pode ser tomada como padrão de jornalismo, não pode. Ela, quando
muito, é uma rádio, que faz ótimo jornalismo, de prestação de serviços etc. Mas o que
tem de coisa inútil ali, e não refletida... o mesmo drama, e talvez até pior, vivem as
revistas semanais. Acho que existe uma certa irreflexão, uma ausência de pensamento
racional sobre as coisas que estão acontecendo.
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Antonio Rocha Filho, do Agora, diz que, prós e contras somados, a internet
facilitou o trabalho do editor, mas, também, em consonância com os demais editores
ouvidos nesta tese, afirma que o processo se tornou mais trabalhoso e complexo. Para
ele, a incorporação da ferramenta no cotidiano dos jornalistas é irreversível:
– A gente não pode hoje editar um jornal sem olhar para a internet, os sites de
notícia. É um parâmetro importantíssimo de pauta e de edição.
Se Dávila alerta para os perigos de uma acomodação dos editores diante de tão
vasto cardápio informativo, Rocha Filho chama a atenção para o risco de os repórteres
se tornarem mais preguiçosos – acentuando os problemas do que já foi chamado de
“jornalismo de sofá”, com a popularização dos telefones fixos e celulares.
– Acho que isso [a internet] facilita [a vida do editor] pelo fato de diminuir a
possibilidade de tomar um furo importante. Mas cria, principalmente no repórter, [um
risco de ficar] preguiçoso, de achar que tudo se resolve num clique. Está acontecendo
tal coisa? Ah, o portal tal tem. Mas liga lá, vai lá, se vira. Ou então: “a PM não pôs [a
história] no portal deles, então a matéria não existe.
Então, na opinião do secretário de Redação do Agora, a internet trouxe “uma
facilidade, que é a visão geral que você pode ter do seu cardápio de notícias”. Por
outro lado:
– Eu acho que dificultou do ponto de vista da complexidade e da dedicação e
do esforço. É mais complexo. [Editar] ficou mais trabalhoso. Demanda mais energia
do que antes, com certeza. Tem de olhar muito mais coisa e não pode ignorar, não
pode ser um editor ilhado. Não pode não saber, não cola mais. E [precisa] saber quais
são os sites mais confiáveis.
De novo, o problema da originalidade surge. Como noticiar no jornal impresso
um evento já exaustivamente explorado no noticiário “em tempo real” do dia
anterior?
– Tem coisa que dependendo da notícia é explorada à exaustão, e o jornal tem
de pensar como vai explorar isso no dia seguinte. Está o dia inteiro na internet, todo
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mundo vendo, então como trazer um aspecto novo disso no dia seguinte? É uma
preocupação que acaba passando pela cabeça da gente por causa da internet.
Antigamente você não tinha isso.
E mais, o “tsunami de informações” da internet, na metáfora de Marcos
Guterman, faz com que, como também reportou Suzana Singer, o trabalho do
jornalista desprevenido hoje não tenha fim. É preciso, portanto, que o editor tenha
critérios mais sólidos, mais convicção e mais segurança de suas escolhas à medida
que sobre as mesas – e telas – vão se acumulando notícias (e dados brutos, fragmentos
de notícias).
Sempre fez parte do trabalho do editor estabelecer um deadline e prioridades.
Mas, de alguma forma, a situação se agravou com a internet. Buscar – e encontrar –
informações na internet sobre determinado tópico pode muito facilmente se revelar
um exercício sem fim. Rocha Filho lembra sua experiência em veículos impressos
pré-internet:
– Quando eu editei o Notícias Populares e a Folha da Tarde, em outros
momentos, a nossa checagem e controle da informação eram muito mais simples.
Você tinha a equipe da Folha, agências, sucursais, rádio, a conversa com repórteres.
Hoje não tem fim. Você elege alguns sites principais, que são parâmetros, o que não
pode deixar de olhar. E isso de maneira genérica: se você leva para editorias
específicas, esportes, por exemplo, tem de ver todos os sites de clubes, jornais
gringos. É enlouquecedor. É inesgotável. Você tem de estabelecer alguns critérios, o
que tem de ver e não pode deixar de ver, quais informações eu tenho obrigatoriamente
que ter. É realmente enlouquecedor. Ajuda você a ter controle do que está no jornal e
a forma como vai abordar, mas cria uma obrigação e uma sobrecarga ainda maior de
estar informado e de decidir o que é importante e o que não é.
Chefiando uma equipe de 150 jornalistas e acostumado a lidar com os “focas”
(jornalistas iniciantes), João Caminoto, editor-chefe da Agência Estado, afirma que as
rotinas e processos dos jornalistas mudaram tanto que os jovens têm dificuldade em
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imaginar uma redação pré-internet. Ao mesmo tempo, contudo, o âmago da função do
editor, segundo ele, permaneceu estável.
– É difícil para quem nasce hoje no jornalismo, que está saindo da faculdade,
imaginar como era antes da internet. É fascinante, é um avanço para a gente, no
sentido de apuração, universalização do trabalho, em coisas simples... Eu já fiz
bastante coisa na vida, e hoje não vejo o passado com saudosismo. Por mais que a
gente reclame, nós temos um público leitor maior, jovens mais educados, os tablets
vendem mais, e a função do jornalista continuará sendo importante.
Na sequência, contudo, Caminoto pondera que a essência do trabalho do editor
é a mesma: fazer escolhas. “Para o editor, apesar dessa sofisticação, as coisas também
não mudaram tanto: você precisa resistir a pressões, tomar decisões difíceis a toda
hora e administrar as pessoas, porque o jornalista, emocionalmente, é muito instável,
pela própria profissão e pela pressão diária”.
Sérgio Dávila, da Folha, relembra a implantação paulatina dos terminais de
computador com acesso à internet no jornal, a partir de meados dos anos 90.
– Eu estava na Revista da Folha no fim de 1995, quando o UOL estava sendo
criado. Eu recebi dois convites do jornal: um para ir para o UOL, ser gerente de
conteúdo, e outro para ser editor da Ilustrada. Naquele momento eu optei pela velha
mídia, e não me arrependo. Eu fui ser editor da Ilustrada. E aí a internet estava
chegando: tinha um terminal de internet para toda a Redação da Folha. Depois eu
lembro que instalaram um terminal para cada editoria. Depois instalaram um por
editor – então tinha um para a Redação em geral, um para cada editoria e um por
editor. Isso foi na minha época como editor da Ilustrada. Quando eu saí [para ser
correspondente nos EUA], em 2000, já estava disseminado: tanto os terminais como a
conexão com a internet.
O que mudou? Para Dávila, especialmente as formas e facilidades de contato –
tanto com as fontes como entre jornalistas. O resultado disso é não apenas mais
agilidade, mas, como já mencionado, uma overdose informativa.

118

– Hoje em dia você tem uma corrente, um fluxo de informações que chega por
cem meios diferentes e é inesgotável, não para nunca, não tem um ciclo em que pare
de chegar informação e você possa ver o que fazer com aquilo. Então você tem que
ser muito mais curador. Se eu tivesse que quantificar eu diria que você recebia dez
unidades de informação por hora há quinze anos e hoje recebe 10 mil. Então você tem
de ser já no primeiro momento muito mais curador daquele conteúdo do que antes e
num segundo momento muito mais ágil. A sua reflexão tem que ser feita segundo a
segundo, não dá mais para você parar e falar ‘ah, isso vou tomar algumas horas para
decidir o que fazer’. Em algumas horas você já perdeu o jogo aqui.
Um ponto-chave do discurso de Dávila é justamente essa transição do editorzelador da notícia para o editor-curador da notícia. No cenário anterior, argumenta o
executivo – com o que seus colegas concordam – o papel do editor era preponderante
na definição de o que as pessoas leriam ou não no dia seguinte. Na definição, em
suma, do que seria notícia. Hoje, com a multiplicação das telas, o editor teria
diminuído seu peso nessa atribuição e passado a agir mais como um curador, uma
espécie de chancelador de quais são as informações/eventos/notícias mais importantes
entre tudo aquilo que o leitor viu nas redes sociais e demais mídias no dia anterior.
O editor curador, diz Dávila, é, de fato, como o curador de uma exposição –
com a diferença de que o que está exposto, nas páginas do jornal, são as notícias
consideradas mais significativas naquele dia.
– Picasso produziu milhares de obras ao longo da vida. Se eu sou curador da
próxima exposição do Picasso no MoMA, eu tenho espaço para 20 obras do Picasso.
Então eu, frequentador do MoMA, vou confiar que você, curador da exposição do
Picasso, escolheu as 20 obras que você acha mais relevantes por esse ou por aquele
motivo. No fundo, cada editor é um curador de exposição do Picasso no MoMA. Ele
tem mil obras e tem que escolher as 20 mais relevantes, as melhores, para o dia
seguinte.
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Isto, diz Dávila, é tarefa fundamental “em um cenário de cacofonia”
informativa (múltiplas mídias disputando a atenção do leitor/ouvinte/telespectador/
internauta ao mesmo tempo). Curadoria e “um olhar original”.

4.6 TRANSFORMAÇÃO DE PARADIGMAS
A mudança na forma de editar reflete uma mudança ainda mais profunda que
ocorre no papel dos próprios jornais impressos diante desse cenário de cacofonia
noticiosa. E é aí que a crise de paradigmas desses veículos se manifesta de maneira
mais aguda. A angústia dos editores hoje é: para que serve um jornal impresso, se a
maior parte das informações está na internet horas antes e de graça? E, claro, a
pergunta óbvia diante da reestruturação dos modelos de negócio das empresas de
comunicação: os jornais impressos vão acabar?
Enquanto a segunda pergunta já não parece assustar muito os jornalistas de
impressos, que aparentemente perceberam que, se um dia os jornais de papel
acabarem, não será o fim do jornalismo – plataformas podem mudar sem prejuízo da
essência da atividade –, a primeira pergunta realmente assombra.
Afinal, mesmo que os jornais impressos acabem, os jornalistas prosseguirão
em plena atividade, pondera Pablo Pereira, ex-editor executivo do Estadão. Ele
detecta mais uma crise de modelo de negócios do que uma crise no jornalismo
propriamente dito. A sociedade ainda precisa de jornalistas, diz, e precisará cada vez
mais, não obstante a multiplicação de fontes de informação na internet e,
especialmente, nas redes sociais. A ameaça ao futuro dos jornais, argumenta, “está
mais ligada à questão do modelo de negócios, como se financiam essas máquinas,
como se paga uma Redação, de onde vem o dinheiro para sustentar custos de
produção, do que propriamente pela qualidade dos veículos”:
– A questão é mais na área da publicidade, de como fazer o rateio do bolo
publicitário, que antes era jogado inteiro no jornal de papel; começa a ser questionado
de um tempo pra cá que também existe a web, outro tipo de leitor e interesse. A
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questão me parece mais nesta área do que na credibilidade do jornalista, do que no
produto e na informação em si. As pessoas continuam precisando que um editor
organize para elas um rol de informações. As pessoas continuam confiando que um
corpo de jornalistas vai fazer isso bem-feito. Seja no papel, seja no celular, tablet,
computador. A figura do jornalista organizador das coisas, isso vai permanecer, não
tenho dúvida de que isso vai permanecer. E se esse jornalista consegue organizar [a
informação] de forma que faça sentido, com conteúdo de qualidade, essa publicação
sobrevive. O modelo que está em cheque não é o modelo do jornalismo. Você pega
uma cobertura de guerra, por exemplo: como vai saber o que está acontecendo na
Síria? Só mandando jornalista pra lá.
Para ele, “a maneira de apresentar o jornalismo está mudando, mas “a essência
não muda”.
– O que é a essência? A qualidade da apuração e a maneira de entregar isso. O
português correto, o que é mais importante em cima, o menos importante embaixo, ou
seja, o conteúdo vai sobreviver a toda essa discussão de modelo de negócio e a essas
coisas que vivemos hoje. O conteúdo vai sobreviver, porque é preciso que ele exista.
Não tenho preocupação com relação ao futuro do jornalismo, a minha preocupação, se
é que existe, é mais voltada à questão das empresas. Como elas vão financiar a
existência desse conteúdo? O modelo do jornalismo como negócio é uma questão que
preocupa. Do ponto de vista do trabalhador, do produtor de conteúdo, acho que não
existe essa questão de “o jornalismo vai acabar”. O conteúdo de qualidade continua
sendo necessário para que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo. E a
função do jornalista é apurar e editar, essas são questões importantes. Na questão do
jornalismo em si, a apuração continua sendo importante, o editor continua sendo
figura importantíssima, seja no papel, seja em web, seja no rádio, seja na TV, que
cada vez mais tem se aproximado dessa tendência de informação online.
O boca a boca das redes sociais não fere o bom jornalismo, prossegue Pereira:
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– Você tem as redes sociais em que as pessoas publicam notícias que
jornalistas não conseguem. Sim, mas isso você tinha antes, em outras realidades; as
pessoas telefonavam, mandavam cartas, se comunicavam também. Vamos pegar a
época da ditadura no Brasil: como se sabia o que estava acontecendo? No boca a
boca. Hoje o boca a boca está global. Você posta o vídeo aqui e todos sabem, mas o
que você faz com o vídeo é só dar a pauta, você abre o caminho para a informação.
Ela vai chegar ao final do dia muito mais completa se ali houver um jornalista
profissional atuando, e o público leitor ainda identifica isso como um valor.
Logo, para os jornalistas entrevistados o problema não é mais “será que os
jornais impressos vão desaparecer?”. O problema, que parece agora muito mais
instigante, é: como fazer um jornal impresso melhor, agora? Sai de foco a futurologia,
tão em voga nas mesas de bar, e entra em cena o presente – a atualidade, matériaprima do jornalismo, só recentemente parece ter sido reintegrada a essa discussão.
Como fazer um jornal impresso relevante e bem-feito, hoje, é foco de discussão e
fonte de uma angústia legítima diante da crescente concorrência de novas mídias.
E como fazer um jornal melhor se as notícias estão sendo irradiadas o tempo
inteiro por tantas mídias ao redor do leitor? Suzana Singer reflete:
– O jornal em geral vive um dilema que é assim: não é verdade que você não
precisa dar as notícias porque todo mundo já sabe de tudo. Eu estou convencida disso,
porque o leitor, quando a gente faz pesquisa, [afirma que] quer que o jornal conte o
principal para inclusive ele saber que é verdade, porque ele não confia totalmente na
internet. Só que por outro lado só contar o que aconteceu ontem não basta mais,
porque realmente a internet está dando muita informação. Então ele tem que tentar dar
conta do trivial e pensar em um diferencial, pelo menos nos assuntos principais. É
uma coisa bem desafiadora.
Pablo Pereira lembra que a crise de paradigmas – e de modelos de negócio –
abalou fortemente as redações de jornais impressos no mundo inteiro nos últimos
anos.
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– Parecia, em um determinado momento, a até dois ou três anos atrás, que os
jornais iam perder completamente as suas influências, não só no Brasil, como lá fora
também. Muito jornal foi fechado nos Estados Unidos, na Europa, por conta dessas
novas maneiras de divulgação de informação.
O “editor dos editores” da Folha, Sérgio Dávila, não hesita em dizer que “o
papel do jornal impresso mudou muito”. E é essa mudança, essa crise (a morte de
algumas velhas crenças e hábitos sem a consolidação de novos, na conhecida asserção
de Gramsci), que desperta um temor – que talvez seja até mesmo saudável – na
categoria. Ou seja, um temor em relação ao novo papel dessa mídia, e não de um
eventual desaparecimento da profissão jornalista. Temor talvez normal e que já há de
ter sido vivenciado em inúmeras épocas; jornalismo, afinal, nunca foi o melhor reduto
para os que se apegam a sistemas rígidos de valores e de visões de mundo e neles se
acomodam. Relembramos aqui a citação de Dávila (cap. 3): “O jornal impresso foi
por muitas décadas o jornal do registro, tudo o que acontecia de relevante tinha de
entrar naquele jornal. (...) Hoje em dia eu acho que ele é muito mais uma curadoria
dessa cacofonia que bombardeou o leitor nas últimas 24 horas. Ele é menos ‘olha,
leitor, isso é tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas’. E mais ‘isso é tudo que nós,
jornalistas da Folha de S.Paulo, no meu caso, achamos importante você saber que
aconteceu nas últimas 24 horas’.”
Suzana Singer também diz que o papel do jornal impresso está em processo de
transformação:
– [O jornal hoje] tem um peso menor, está em crise financeira, o que o
enfraquece, mas ainda tem uma influência política muito grande, tanto aqui quanto no
exterior. Ainda é o lugar onde as pessoas procuram credibilidade. Não é uma história
em descenso, mas é uma coisa que precisa se reinventar e descobrir qual vai ser o
modelo de negócio que vai sustentar isso. É difícil dizer.
Segundo Dávila, o leitor hoje pede que o jornal lhe aponte o que é mais
importante dentre todas as notícias com que tomou contato na véspera – não há,
necessariamente, a descoberta de uma novidade, mas sim o contexto que lhe permite
entender melhor o mundo que o cerca. O jornal aponta, mas também deve aprofundar,
analisar, com mais ênfase do que no passado.
– O leitor diz muito isto: eu não tenho tempo para gastar com notícia, me diz o
que eu devo ler; o mínimo, o básico, o principal. Porque ele está sendo cada vez mais
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acionado. Há 20 anos ele tinha o jornal, TV e rádio. Aí começou a entrar a TV paga
com seus dez, depois vinte, cem, mil canais. Depois entraram a internet, as mídias
sociais, os smartphones com seus torpedos, SMS, instant messengers. Ele [o leitor]
está sendo constantemente requerido. No período que ele para e se dedica para ler, ou
seja, de dez minutos a uma hora, ele não quer saber de blábláblá, ele quer ir direto ao
ponto.
Essa mudança no papel do jornal impresso, que é consensual entre os gestores
dos veículos, acarretou numa mudança de papel para os próprios editores. Ricardo
Gandour, diretor de conteúdo do Grupo Estado, vê um ambiente de mais competição
em que há, também, oportunidade de fazer um trabalho mais rico nos jornais.
– Acho que ele [o papel do jornalista] mudou de formato. Minha análise é
positiva. Acho que era mais cômodo. A gente era um intermediador entre a
informação e a sociedade. As pessoas quase não tinham acesso à informação. Então o
que eu escolhesse, o que eu dissesse, as pessoas iam valorizar. Hoje, para o meu
trabalho como editor ser valorizado, eu preciso trabalhar muito mais. Então acho que
isso é uma oportunidade para eu me destacar.
Outro fenômeno enfatizado por Gandour é o efeito da convergência de mídias
sobre o trabalho do editor:
– Hoje estamos caminhando aqui [no Estado de S.Paulo] para que o editor seja
editor de um tema, e não de uma mídia. O cara que edita economia edita na web, no
smartphone, no tablet e no papel. Ele pode gerenciar. Dar o breaking news nessa
mídia e produzir para o papel no dia seguinte todo o contexto dessa coisa, reunindo
opiniões, trazendo engajamento. Hoje o editor moderno tem que saber planejar de
forma muito integrada. E [fazer a] edição final, com todos os elementos da edição. No
papel você já tem que dominar a narrativa, infografia, foto, construção da página...
mas aí chegou vídeo, áudio, posts. Tem muita coisa para dominar.
Em outras palavras, Gandour diz que o editor – todos os jornalistas, e não só o
editor, em realidade – hoje precisam ter uma competência não apenas de texto, mas de
narrativa. Ou seja, saber definir o suporte mais adequado para contar uma história, e
manejá-lo com competência.
– Acho que está exigindo mais da formação pessoal, do treinamento. O
treinamento hoje envolve outras habilidades; desde manipular um sistema de
pesquisa, um sistema de produção editorial, até uma publicação na web e entender
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mais o mundo: e o mundo está mais multifacetado. E a complexidade da informação
faz parte disso. Não tem mais aquela coisa maniqueísta do lado e do outro lado.
Muitos assuntos têm muitos lados. Você precisa dominar uma narrativa que dê conta
desse multifacetado –, declara Gandour, consciente da necessidade de se olhar para o
jornalismo – e para a sociedade – aberto à complexidade do mundo, na acepção que
citamos no cap. 2, apoiados em Maffesoli e Künsch: como um tecido de muitas
tramas.
Também contrário à ideia de usar o papel apenas para registrar notícias,
resumindo o próprio noticiário da internet, Gandour diz que a reforma gráfica e
editorial do Estado de S.Paulo em 2010 teve com objetivo definir melhor os
contornos da experiência de leitura de cada uma dessas mídias.
– Quando a gente redesenhou o Estadão em 2010 a nossa ideia foi propiciar a
melhor experiência em cada mídia. Não faça uma mídia imitar outra. É bobagem fazer
um jornal de papel resumido para imitar a internet porque as pessoas estão sem
tempo. Não, vamos fazer a melhor experiência que o papel pode dar. Então nós
fizemos um jornal para quem gosta de ler. É um jornal com mais aprofundamento,
mais peças analíticas e mais entorno da notícia – sem perder o gancho noticioso. Mas
mais bastidores, mais comentário e mais prospecção. Eu brinco que hoje mais da
metade do Estadão ainda é legível às 21h. Porque ele tem muita análise, muito
comentário, muito entendimento da notícia.
Mas o progressivo avanço rumo a uma edição de temas, em vez de editar um
tema dentro de uma mídia específica, tornou o trabalho do editor mais complexo. As
habilidades gerenciais também são mais importantes hoje, diz João Caminoto, da
Agência Estado.
– Você tem vários tipos de editor, mas antigamente existia um
comprometimento com o editorial muito maior do que hoje. Houve uma sofisticação
da posição do editor, ele precisou se adaptar a esse mundo novo, inclusive da crise na
mídia, a digitalização, a concorrência. O editor deixou de ser um mero administrador
de talentos e de conteúdo para virar também um cara em posição de negócios. Os
jornalistas têm preconceito em ver uma empresa jornalística como negócio, mas é um
negócio, e é preciso se adaptar a isso.
Noelly Russo, que dirigiu as redações dos gratuitos Metro e MTV Na Rua, diz
que, embora a função primordial do editor não tenha mudado (“perceber onde está o
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ouro da notícia” e organizá-la e apresentá-la da melhor maneira possível), as novas
tecnologias alteraram a maneira como trabalha.
– Antes o editor estava mais exposto, nunca sabia se tinha tomado um furo até
o dia seguinte. Hoje tem coisa que você olha na internet e sabe. O que é furo hoje?
Você não dar que choveu granizo? –, pergunta Noelly.
– A informação bruta já está chegando, eu preciso agregar valor a isso. Então
acho que o papel está valorizado, mas está mais difícil [editar]. Mais complexo, não
sei se mais difícil –, completa Gandour.
A mudança no modo de trabalhar vai além de uma aceleração exponencial em
processos produtivos. As ramificações da internet sobre o trabalho do editor de jornal
impresso são muitas. Filosoficamente, o editor passa a se questionar com mais
frequência do que antes.
– O editor precisa ser infinitamente mais criativo hoje, tem um trabalho de
desconstruir o fato. Antes ele construía o fato, os mínimos detalhes daquela notícia.
Isso era excelência. Hoje, não. Dizer que a Dilma é a primeira mulher presidente é
construir o fato. O a mais, ou desconstruir, é importante hoje. É importante partir do
pressuposto que o leitor conhece o núcleo da noticia, que a Dilma foi eleita, e partir
para desdobramentos mais interessantes –, pondera Noelly Russo.
A editora concorda, assim, com Sérgio Dávila, que enfatiza a morte do
“newspaper of the record”.

4.7 PORTÕES ABERTOS AOS LEITORES
O mais jovem dos editores entrevistados, Márvio dos Anjos, 33, diretor de
Redação do Destak, entende que a relação do leitor com os jornais mudou muito.
Recapitulando, na opinião dos editores, sofreram transformações, com as
novas tecnologias: 1) os processos de trabalho dos jornalistas, 2) o papel do jornal na
sociedade, 3) o papel dos editores dentro dos jornais e na sociedade, e, finalmente, 4)
os interesses do leitor.
– O leitor quer ler menos e entender rápido. Como um fato das redes sociais,
ele usa a notícia como escada para si mesmo, ele usa aquilo para se promover. Ele usa
pra saber quantos likes vai ter no Facebook, para chamar a atenção no Twitter. Existe
uma relação cada vez mais funcional com a notícia.
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Em relação ao veículo que dirige, o Destak, Márvio acredita que um jornal
gratuito possui um leitor “apressado, que precisa saber das coisas, precisa de um
passatempo, porque o jornal deixou de ser um hábito construtor da personalidade”.
– É como um casamento: o jornal perdeu a importância assim como o
casamento na questão da personalidade; antes era importante, para você ser visto na
sociedade era preciso ser casado. Hoje as relações são muito mais líquidas, você pode
simplesmente se juntar. E se informar pela internet. O leitor hoje é gigolô da notícia,
ele se aproveita daquilo quando está na mão, mas não existe mais aquele ritual [de
leitura], e a perda desse ritual em todos os aspectos também influencia o jornal. As
pessoas não se casam mais, não trabalham mais das 9h às 17h, a classe média quebrou
seu ritual. Há pessoas que moram sozinhas, outras trabalham só à tarde, outras
trabalham em casa, o jornal está falando para quem? O leitor ainda vê o jornal como
parte da família, que precisa ser visitado às vezes, mas não significa que ele está
abrindo [a publicação]. Agora, se o jornal aparece na mão dele quando ele tem algum
tempo, indo para o trabalho, ou no banheiro, ele lê; as pessoas continuam com uma
necessidade grande de se informar num mundo em que se produz cada vez mais
informação, mas a relação hoje é oportunista, e isso depois degringola na rede social
naquilo que te falei, como alavanca, para fortalecer algum ponto, argumentar,
defender posições. A notícia é um palanque.
Como podemos ver, há uma certa tensão na maneira como o mais jovem dos
editores entrevistados se refere ao leitor. “Gigolô da notícia”, conforme diz, por
adotar uma perspectiva mais utilitária. O jovem leitor, para Márvio dos Anjos, usa a
notícia para se promover, tornar-se popular, mostrar-se antenado. Exageros à parte –
pois novamente estamos diante de uma ideia, à moda da noção de que o editor precisa
ser autoritário para manter um papel de relevância na sociedade, que contraria
princípios básicos da profissão, como a mediação e a dialogia social –, a tensão entre
editores e leitores é flagrante nos dias atuais. E acirrada pelo convívio mais frequente
e mais intenso, mais volumoso e mais crítico. Se antes estavam razoavelmente
protegidos em suas torres de marfim, de onde poderiam comandar o noticiário sob
anonimato, hoje os editores estão na linha de frente, na linha de tiro, e os leitores os
localizam e criticam por meio de redes sociais e e-mails.
Ponderadas as dificuldades e vantagens desse convívio, em geral considera-se
que ele é positivo. O ambiente, como resume Ricardo Gandour, tornou-se mais
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“nutritivo” e “rico” para o editor. Mas a tensão, e o fato de os editores estarem
aprendendo ainda a lidar com essa nova posição, de mais visibilidade, são
indisfarçáveis. Fábio Santos, ex-diretor do Destak, celebra o “dedo no pulso do leitor”
que as novas tecnologias proporcionam, que facilitam para que o editor saiba se está
conduzindo seu trabalho na direção correta ou não. Por outro lado, menciona uma
fragilização na posição de autoridade do editor em um cenário de cacofonia
informativa.
– O saldo no geral é positivo, mas há um aspecto positivo e um negativo aí. O
aspecto positivo é: antigamente, ou há 15 anos, para você saber a reação do leitor era
mais difícil... Pensa na redação da Playboy no início dos anos 90. O sujeito tinha que
pegar uma lauda de papel, escrever à mão ou à máquina, fechar, selar o envelope,
achar o endereço, ir até a caixa de correio e daqui a dois ou três dias chegava para a
gente. Hoje o leitor dá a sua reação imediata. Para nós é muito positivo ter esse dedo
no pulso do leitor, saber segundo a segundo o que ele está achando do que a gente
está fazendo.
Mas o dedo no pulso parece ser uma via de mão dupla. Se ouve a voz do
público, o editor também tem a sua ouvida – e questionada – com mais facilidade do
que antes. É natural da função esse questionamento, que sempre existiu – desde os
primeiros jornais, desde que o produto jornal passou a circular na esfera pública, o
trabalho do editor é sujeito a críticas. A diferença está na frequência e na facilidade
com isso acontece hoje. E, ainda, na possibilidade de criticar posições antes mesmo
de elas terem sido impressas: os comentários nas notícias veiculadas na web e em
redes sociais ajudam o editor a se orientar em relação ao conteúdo planejado para o
dia seguinte. Com isso, contudo, vem o risco da autocrítica exagerada, e o receio de
publicar algo que desagrade à audiência que se manifestou eletronicamente.
– A existência dessa ferramenta [a internet] aumenta [a pressão sobre os
editores]. O editor tem de ser atento, consciente de suas decisões e ter boas
justificativas pra elas. Há hoje uma fragilidade na posição do editor justamente por
conta disso. É muito fácil questioná-lo, e é muito fácil organizar esse questionamento
– via rede social e rede de e-mails você monta um batalhão de questionamentos.
Antes era um leitor que escrevia e meia dúzia liam aquela carta e escreviam também.
Hoje rapidamente, no meio dos seus amigos, ou se é um grupo organizado, você
entope a caixa do ombudsman de e-mails. A posição do cara que está lá decidindo no
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dia a dia fica fragilizada. Os editores estão com mais receio: ‘não podemos fazer isso
porque vamos ofender alguém’. E esse alguém sempre são os grupos organizados.
Tudo bem ofender a Igreja Católica e os privilegiados, o que não pode [ofender] são
os pequenos grupos organizados.
A proximidade com o público mudou o editor. Não que o editor, como
jornalista, não tivesse contato com seus leitores e com a sociedade antes da internet.
Mas os canais estão mais acessíveis e, na metáfora de Fábio Santos, largos:
– Talvez as pontes [que conectam o editor ao leitor] fossem menos largas e em
menor quantidade, mas o trabalho do editor sempre foi conectar o jornal ao mundo
externo.
Com a popularização da internet, o editor, não importa quão refratário fosse,
teve de sair do abrigo das redações e se expor mais – ainda que, entre os melhores
editores, sempre tenham havido exemplos de profissionais alertas e responsáveis, em
permanente atrito com a pulsação social. Ricardo Gandour afirma que as novas
tecnologias de fato catalisaram esse processo, levando o editor para o meio da rua.
– As mídias sociais, a internet, desencastelaram [os editores]. O que não quer
dizer perda de poder – poder no sentido de missão. A edição é um valor. O ato de
editar é um valor importante para a sociedade. Mas introduziu humildade no sentido
de que é preciso editar bem, é preciso estar preparado, estudar. Porque isso é prestar
um serviço para as pessoas. Hoje de uma certa forma as notícias estão aí disponíveis,
mas quando eu monto o contexto de forma honesta, com ética, e construo os nexos
para a pessoa, eu trabalhei para ela. As pessoas querem conveniência, querem quem
trabalhe por elas e ofereça algo, isso tem valor.
A ideia de que o editor deve ser mais prestador de contas na atualidade é
defendida também por Sérgio Dávila, da Folha, que, aliás, contrapõe a folclórica
arrogância do editor a essa competência – desde sempre desejável, mas agora
indispensável, neste cenário de multiplicação de mídias que arrasta o editor para o
palco social. Dávila discorda dos que veem nisso uma posição mais fragilizada do
editor. “Não acho mais fragilizado, acho [uma posição] mais cidadã. Menos
autoritária.”
É positivo, assim, no entender do editor-executivo da Folha, que a torre de
marfim seja posta abaixo.

129
– Eu acho que [o editor] foi dessacralizado sim, concordo totalmente que ele
não tem mais o poder de dizer ‘isso aconteceu’ e ‘isso não aconteceu’ – ou ‘se eu não
estou dizendo que aconteceu então não aconteceu’. Isso é bom. Eu acho que essa
dessacralização do papel do editor é boa. Ao mesmo tempo essa dessacralização levou
o editor a ser mais... os americanos têm um termo perfeito, que é accountabillity,
prestação de contas. O editor continua tendo as suas prerrogativas de editor, continua
sendo curador, continua sendo o filtro, mas agora ele está muito mais alcance das
minhas mãos para eu falar: ‘escuta, por que você deixou aquilo de fora? Por que você
acha que eu acho que isso não é importante?’ E eu [como editor] tenho que responder.
Nesse meu dia a dia, grande parte dele é responder a leitores, a contestações.
Como dito anteriormente, a via é de mão dupla. Afinal, o editor também se
aproveita desse contato para afinar suas escolhas, como lembra Suzana Singer:.
– [O contato com o leitor] era muito mais intuitivo. Hoje você vê os temas
mais comentados na internet e vê pelo menos o que está chamando atenção. E não
tinha canal para reclamar, dar opinião, era muito restrito. Na época das Diretas o povo
tinha que ir gritar nas ruas ‘O Povo não é Bobo, Abaixo a Rede Globo’. Ninguém
mais faria isso. Hoje em dia você faz uma corrente via Twitter. Protesto ficou muito
simples de fazer. O lado melhor disso é que você cria novas vozes falando: não é só
Folha, Globo, Estado etc., você tem um monte de gente falando. O lado ruim é que
tem grupos de pressão – não que não sejam legítimos – que trabalham de forma pouco
honesta, deturpam, criam mentiras, fazem ataques pessoais. Nesse sentido
embaralham a situação, então não contribuem para melhorar.
A relação com o leitor é ambígua, como os depoimentos de Márvio dos Anjos
e de Fábio Santos explicitam. Parecem haver, no mínimo, duas categorias de leitor: os
colaborativos, com “críticas construtivas”, e os que se organizam em grupos de
pressão para influir no noticiário. A atitude da pressão por si só é considerada
legítima, como não poderia deixar de ser, sendo os grupos parte da sociedade a qual
se destinam os veículos de comunicação de massa. Mas a pressão exercida, quando
baseada em mentiras e intimidação, refutada. É o que Fábio Santos qualifica de
“patrulhamento”.
O problema acontece quando o editor, intimidado, cede à pressão. “Os editores
são mais suscetíveis hoje do que eram antes. Ainda não é uma coisa determinante,
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mas ninguém está ignorando as redes sociais”, diz Suzana Singer. Em tom mais
crítico, Santos afirma:
– O público ficou mais presente e mais impertinente, às vezes com violência
no contato, o que a gente não tinha antes, quando o contato era apenas via carta. A
carta o sujeito demorava mais tempo para fazer, portanto precisava pensar mais, ele
tinha de levar no Correio, enfim. Precisava de uma resolução muito forte dele para
interagir com o jornal. A internet tornou tudo imediato, tudo mais fácil. Muitas vezes
o cara interage com o jornal, com o editor, de uma maneira abrupta e portanto
impensada. Leitor sempre é indignado, mas a indignação rápida às vezes é
impertinente.
– Portanto aumentou a responsabilidade do editor no trato com o público, você
não pode responder na mesma moeda, apesar de a cobrança ser intensa. E isso passou
a tomar um pouco mais de tempo de trabalho do editor. Como a relação é mais intensa
e mais volumosa (tem mais gente escrevendo, mais cartas chegando, mais e-mails),
passou a ocupar mais tempo do editor –, conclui o ex-diretor do Destak.
O contato intensificado com o público não é, para Ricardo Gandour, um
problema. Na opinião do executivo, cresceu sim a pressão sobre o editor, mas ele diz
não considerar isso como “uma fragilidade, mas como enriquecimento”. O fato de o
editor ter bem mais contato com os seus leitores é visto como positivo.
– Isso é bom. Antes era encastelado. É bom, desde que ele [o editor] não perca
uma coisa: um editor deve fazer escolhas, e deve apresentar de forma franca essas
escolhas ao seu público. Ele não está ali para fazer o que o povo quer, senão ele perde
o sentido. É um risco grande. Mas ele deve ouvir a voz do povo e considerá-la.
O crescimento e disseminação da internet e das redes sociais na sociedade
também muda, na opinião da ombudsman da Folha de S.Paulo, Suzana Singer,
critérios de notícia e de noticiabilidade. O risco de “fazer o que o povo quer”, como
diz Gandour, é real. Sérgio Dávila chama de “democratice” essa espécie de populismo
noticioso: ouvir a voz das redes sociais e deixar-se seduzir por elas, ou deixar-se
patrulhar por elas, dando destaque para temas que, a rigor, não teriam espaço em um
jornal verdadeiramente focado no interesse público:
– Hoje em dia [o editor] é uma figura mais democrática, vamos dizer assim.
Mas não [pode fazer] democratice, responder à voz da turma do Twitter.
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Suzana Singer completa: “Muitos assuntos aparecem por geração espontânea,
a internet mesmo produz fenômenos, personagens etc. Acho que tem que tomar
cuidado porque é legal trazer coisas da internet, tem coisas legais que aparecem, mas
[é preciso] saber que não dá para viver só disso, senão você é só alimentado pela
internet”.
Marcos Guterman, editor da Primeira Página do Estadão, critica a posição dos
que defendem que a notícia registrada na internet não pode ser repetida, no dia
seguinte, nos jornais impressos. Se morre um papa, ilustra, como escapar, no dia
seguinte, de dar como manchete “morre o papa”? O raciocínio, segundo ele,
empobrece o jornal, que não deve batalhar contra as notícias, ainda que elas tenham
sido objeto de milhões de websites na véspera.
– A gente está se tornando escravo do que a internet está mostrando. Outra
coisa que não é frequente, mas acontece, infelizmente: os mais lidos, o ‘está
bombando!’. Essa frase tinha que ser banida das redações. Não estou preocupado com
o que está ‘bombando’ na internet, porque o que está bombando, se você observar a
lista das notícias mais lidas, dos sites mais sérios aos menos sérios, a notícia é sempre
a mesma: “fulano de três cabeças que nasceu em Santa Catarina”, “cicrano que foi
atropelado por um ônibus de marcha à ré”, coisas bizarras. Tudo bem, o leitor de
internet é isso aí mesmo, nós também somos assim, a gente tem curiosidade e clica.
Mas daí a você direcionar a edição em função do que está bombando na internet é um
erro gravíssimo do ponto de vista jornalístico stricto sensu.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um lado os que creem que a internet e as novas tecnologias não mudam
nada significativamente para os jornalistas. Do outro, os genesistas que apostolam o
inverso, que a internet mudou tudo, inclusive a concepção do que é jornalismo. Onde
está a verdade?
Trazendo a questão para os editores – não só os entrevistados nesta pesquisa,
mas a toda a categoria –, cotejando a literatura sobre o assunto e nossa própria
experiência em redações, concluímos que a resposta provavelmente repousa entre
esses dois pólos, recusando simplificações fáceis.
“Editar ficou mais fácil, mas mais trabalhoso, mais complexo”, é a frase que
sintetiza a percepção dos gestores de jornal impresso hoje. Segundo os entrevistados,
a internet muda, sim, o jeito de fazer jornal. Não se trata apenas de acelerar e facilitar
o acesso a informação, de fazer com que o repórter ou o editor resolvam em minutos
pesquisas que antes levariam horas ou dias. Nem de apenas agilizar o acesso a fontes,
o agendamento e a própria realização de entrevistas através de múltiplos canais, como
e-mails, chats e videoconferências. A chamada “cacofonia” informativa, em que as
notícias se emendam umas nas outras num fluxo ininterrupto de textos irradiados por
telefones celulares, computadores, rádios, televisões, jornais e revistas, não traz
impactos apenas em processos produtivos. A internet muda, também, o jeito de pensar
o jornal impresso.
– Acho que assim como as empresas estão numa encruzilhada quanto ao seu
modelo de negócios, os jornalistas estão numa encruzilhada quanto ao seu papel –,
resume Sérgio Dávila, editor-executivo da Folha de S.Paulo.
Mas os fundamentos não estão em discussão. O jornalismo não está em
discussão enquanto mediação social, enquanto promoção da dialogia, enquanto
instrumento de compreensão do mundo e de fiscalização do poder. A ética jornalística
independe da plataforma. Mas a plataforma jornal passa, sem dúvidas, por uma crise
de paradigmas visível e angustiante para os que com ela convivem diariamente. Para
que serve um jornal impresso no cenário atual?, os editores parecem a todo momento
se perguntar. E como financiar essa plataforma?
Então, se não parece acertado dizer que a internet revolucionou o jornalismo,
já que seus fundamentos e ética se mantêm independentemente da plataforma usada,
não parece correto, igualmente, afirmar que o impacto é meramente instrumental. As
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novas tecnologias, além de transformarem o modo de fazer jornal, obrigaram a uma
revisão sobre o papel do jornal na sociedade atual. O newspaper of the record, como
diz o editor-executivo da Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila, acabou. Não há mais
“jornal do registro”, o jornal que pretende ser um resumo de tudo o que aconteceu na
véspera. Esse resumo está na internet, apresentado de maneira mais ágil. Junto com o
jornal do registro saem de cena os editores-zeladores, aqueles que definiam, tomando
emprestada a metáfora da teoria do Gatekeeper, o que era ou não notícia, o que
entrava ou não na Redação. Entram em cena, consequentemente, os editorescuradores: aqueles que organizam o conteúdo, estabelecem nexos e investem no
contexto dos acontecimentos e no entorno da notícia.
Às vezes a operação é feita com sucesso, às vezes não. O desafio é enorme, e
as forças da inércia, poderosas. Um dos principais efeitos colaterais da internet nos
jornais impressos é, conforme observam os próprios profissionais, estimular o
comodismo. Se é possível ter acesso imediato a notícias do mundo inteiro, e saber
inclusive o que e como a concorrência está noticiando, é também possível “jogar na
defensiva” e produzir uma edição correta, mas burocrática. Com as notícias mais
confortáveis, os pontos de vista cômodos, o olhar preguiçoso. Lutar contra isso é uma
preocupação constante. “Eu tento tirar eles [os editores] da zona de conforto”, diz
Dávila, “porque eu quero que eles tirem o leitor da zona de conforto”.
O editor-curador também mudou a forma de se relacionar com seus repórteres.
Além de menos autoritário, já que está diretamente exposto ao olhar de todos – e com
os ouvidos abertos –, tem mais informação para cobrar e dialogar com sua equipe.
Ricardo Gandour, do Estadão, concorda que o modo de se relacionar com os
repórteres é diferente hoje.
– Imagina com era com os correspondentes internacionais. Antigamente aqui
ninguém sabia de nada [do que acontecia em outros países]. Lá, se o cara lesse o
jornal do dia, já estava ok. Hoje às vezes você está na frente do cara, aqui. Ficou mais
difícil. O repórter hoje tem que ser quase um ‘minieditor’ do assunto dele, se
especializar, entender mais. Ficou mais interessante também. De novo, é seleção
natural: o repórter que ficou no paradigma anterior dançou. Teve uma mudança de
paradigma.
O editor está mais bem informado e cobra mais do repórter. Se antes ele
“ficava no escuro” até receber o retorno do repórter, que, voltando da rua, sintetizaria
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as descobertas de sua apuração, hoje o editor lê e ouve o noticiário diuturnamente em
diversas mídias e tem condições de acompanhar mais de perto o trabalho da equipe.
– Há situações em que isso acontece. No Agora principalmente, em que o
repórter está sobrecarregado, às vezes com cinco pautas, e faz uma apuração
superficial nelas. O editor pergunta onde está o dado tal? O repórter diz que não tem.
Mas como não tem, se está na home do UOL [retruca o editor]? –, exemplifica
Antonio Rocha Filho, Secretário de Redação do Agora.
A mudança de paradigma nas ciências e no jornalismo não é uma especulação
acadêmica, portanto. Está na boca dos editores, e definitivamente integra seu rol de
preocupações cotidianas. Está presente no dia a dia.
– Está todo mundo muito preocupado. No corpo do jornal, sempre tem os mais
e os menos preocupados. O corpo diretivo está mais atento, pedindo uma cobertura
diferente da internet. Há editores de área também preocupados com isso, talvez mais
os que lidam mais com hardnews, que ficam numa situação mais difícil. Vai fazer
uma mera repetição do que saiu no dia anterior? –, reflete Antonio Rocha Filho.
– O grande desafio hoje é o desconhecido, até no curto prazo; por exemplo,
você não sabe como as matérias vão ser lidas, você não sabe quanto tempo o jornal
impresso vai sobreviver. Ele vai morrer? Ou vai virar um mercado de nicho? Vai ser
semanal? Até que ponto essa geração nova vai consumir e digerir notícia? Será que
eles vão ler notícias do jeito a que estamos acostumados, ou vai ser algo intuitivo?
Acho que isso mudou muito, a incerteza da indústria é a principal mudança; não
sabemos o que acontecerá daqui a dois anos –, completa João Fábio Caminoto, editorchefe da Agência Estado.
A mudança de paradigma parece sutil, mas tem grandes implicações. De
porteiros a curadores vai uma significativa diferença – que, por sua vez, desestabiliza
e angustia os editores, que apenas tateiam as ramificações desse novo papel.
Diante desse cenário todo, em que há mais informação circulando e com mais
velocidade, em que se multiplicam as conexões em redes sociais e blogs, teria o editor
se tornado mais importante ou menos importante?
Há argumentos dos dois lados. Por um, o editor (e o jornalista) parecem menos
necessários: a comunicação pode acontecer de forma direta entre fonte e leitor através
dos perfis no Facebook ou Twitter, por exemplo, e se disseminar pelo boca a boca
(presencial ou virtual). Por outro, é justamente nesse ambiente de cacofonia que o
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curador se faz imprescindível, separando o joio do trigo, aprofundando, analisando e,
principalmente, contextualizando as informações que jorram num fluxo ininterrupto.
Nesse ponto também os editores parecem confusos. Consideram que o seu
trabalho nunca foi tão importante, justamente por terem ganhado a responsabilidade
extra de organizar nas páginas do jornal um monumental caos informativo. Mas, ao
mesmo tempo, acreditam que a sociedade talvez não perceba a situação da mesma
forma.
Suzana Singer, ombudsman da Folha, acredita que nem os próprios jornalistas
estão conscientes de que se tornaram mais estratégicos em um mundo de alta
complexidade como o atual.
– Eu tenho a impressão que não [os jornalistas não compreendem nem
valorizam seu papel hoje]. Tem essa conversa fiada: hoje em dia todo mundo tem uma
câmera no celular, todo mundo pode botar a sua notícia no Twitter, tem jornalismo
cidadão, se eu estou na Primavera Árabe eu tuíto. Se isso fosse verdade não haveria
jornalista morrendo na Síria, estaria morrendo à toa. Mas isso cria essa cultura de que
é uma coisa descartável, barata e dispensável. Qualquer um pode fazer [jornalismo].
É possível encarar o problema por três dimensões distintas, no mínimo, e essa
complexidade e multiplicidade de fatores e de variáveis angustia os editores. Uma, a
da relevância do editor na perspectiva do próprio editor. Outra, a desse papel na ótica
do leitor e da sociedade. Por fim, o editor para a empresa de comunicação, na
perspectiva da indústria do jornal impresso.
Entre editores, a autoimagem não é desfavorável. A maioria dos entrevistados
entende que sua função se tornou mais importante nos últimos anos. Em síntese, o
editor não perdeu poder por conta da diversidade avassaladora de fontes de
informação. Ele ganhou poder.
– Eu diria que sim [o editor é mais estratégico hoje]. Sem desprezar o repórter,
porque se você não tiver um bom repórter, bem informado, fuçador, curioso, na ponta
da história, não adianta ter o Gay Talese dos editores. Ele não pode fazer nada, pode
só melhorar a apresentação da notícia. Sem a matéria-prima eu não faço nada –,
afirma Sérgio Dávila, editor-executivo da Folha.
– Dado que você continue tendo os bons repórteres, sim, os editores ganharam
mais espaço na sala. Eles são mais fundamentais por dois motivos. Primeiro: a oferta
de informação é maior, então ele passa a ser mais fundamental para driblar isso. Cada
vez mais a gente precisa dos editores deixando o joio de lado e pegando só o trigo.
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Pelo lado do fluxo de informações que chegam ao jornal, ele ganhou um papel vital.
Por outro lado, pelo lado do leitor, esse editor passa a ser [curador]. Quando você era
o jornal do registro, que você registrava tudo o que acontecia, o papel do editor era
hierarquizar esse registro e dar uma boa apresentação. Mas pressupõe-se que tudo
estava lá. Como hoje tudo não está lá – e isso já é assumido, já está claro – tudo não
vai estar no dia seguinte, o editor ganha um papel importante para o leitor, o leitor
tem de confiar muito no editor para deixar de fora o que ele acha que não é tão
relevante. Ao fazer isso o leitor está ampliando o mandato do editor, está valorizando
ainda mais, está fazendo dele um curador –, completa Dávila, reforçando a mudança
de paradigma de gatekeepers para curadores.
“[O editor] ganha muita importância hoje. A tarefa dele está ainda mais
nobre”, concorda Ricardo Gandour, do Estadão. “Nesse mundo da internet, o editor é
cada vez mais importante”, completa a ombudsman Suzana Singer. “É isso mesmo, o
editor se tornou mais estratégico”, diz Fábio Santos, ex-diretor do Destak. “Ele é
fundamental para que um jornal impresso se diferencie hoje”, reforça Noelly Russo,
ex-diretora dos gratuitos Metro e MTV na Rua.
– O que vai diferenciar o jornalismo de qualidade do jornalismo de internet,
além dos furos, é a hierarquização. Você tem esse mundaréu de coisas sobre a sua
cabeça, precisa ter alguém que diga o que é mais importante, hierarquizar, colocar
ordem no caos. Essa geração criada com internet tem uma memória muito curta, então
você fala em um personagem e não sabem quem é. Então é trabalho do editor dizer
‘olha, vamos explicar o que é isso aqui, o que significa’, todo esse trabalho de
tradução e hierarquização do mundo está na mão do editor. Eu aposto cada vez mais
na importância do editor, mas não sei se isso se reflete na direção das empresas, se
estão pagando melhor esse trabalho, isso eu não sei –, aprofunda Suzana Singer.
A ex-editora de Cotidiano da Folha diz que o editor é mais importante “pela
filtragem e confiabilidade” do seu trabalho e “por botar ordem no caos”. E, em uma
metáfora interessante, Suzana Singer diz que o mundo sem jornalismo e sem editores
seria como a internet sem buscadores.
– Guardando as devidas proporções, é como se não houvesse o Google. A
pesquisa na internet seria algo impossível. Não adianta ter tudo lá se você não
consegue filtrar. Vamos supor que acabasse o jornalismo. Teríamos o que? Um
milhão de blogs? Você ia começar a leitura por onde?
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Embora reconheça e endosse a importância do editor no cenário atual, Fábio
Santos também lembra que o repórter, que abastece o editor, não pode ser esquecido.
– Acho que os meios impressos cometem o erro de não perceber que os
repórteres também se tornaram mais estratégicos. Aí fica tudo horizontalizado, todo
mundo tem a mesma informação, quando se você tivesse um reportariado maior e
com mais capacidade de apuração e aprofundamento seria mais interessante. Mas o
fato é que sim, o editor ficou mais estratégico sim. Para funcionar não como um filtro,
mas como biruta dos ventos – se vão para lá ou para cá.
Do ponto de vista da sociedade, contudo, os editores não se sentem
prestigiados – o que se tornou uma fonte importante de angústia na categoria.
– Eu tenho amigos que não são jornalistas. Tem um que diz: ‘Toninho, eu
parei de comprar jornal, eu leio pela internet, a informação que me interessa eu li no
dia anterior. Parei de comprar jornal’. Então se você pensar do ponto de vista do
leitor, talvez [o jornalista tenha perdido importância]. Eu trabalho na área, só trabalhei
em jornal impresso, sou defensor da importância do jornal impresso, mas acho que
caiu a importância do papel do editor para o leitor. Mas o jornal como testemunha e
recorte momentâneo da história, um documento da história, a seleção dos
acontecimentos mais importantes da véspera, continua –, diz Antonio Rocha Filho, do
Agora.
– Eu não sei dizer se isso vai continuar assim, o que vai acontecer com o
mercado de jornais daqui a mais alguns anos. Mas o que a gente está vivenciando hoje
tem esse aspecto da importância dentro do jornal do editor fazer a hierarquia das
notícias e levar o que é o mais importante para o leitor, como impacta na vida do
leitor. Mas ao consumidor de notícias médio a impressão que fica é que nós
jornalistas de meios impressos estamos perdendo importância. Porque o que está no
jornal estava na internet no dia anterior. O leitor tem menos consciência desse papel.
Talvez isso aconteça porque a gente não esteja cumprindo o nosso papel da maneira
que deveria cumprir. É uma equação difícil –, continua Rocha Filho, explicitando uma
preocupação comum à maioria dos editores entrevistados.
Mesmo os gestores da comunicação estão alertas sobre a cisão entre a
autopercepção dos editores quanto ao seu papel e a que eles imaginam que o leitor
tenha. Sérgio Dávila considera que parte da sociedade não percebe o valor da edição,
mas antevê uma mudança nesse quadro:
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– Eu acho que a sociedade não percebe [que cresceu a importância do editor
de jornal hoje]. Percebe inconscientemente, mas começa a perceber cada vez mais.
Tem uma parcela importante da população achando que se pode – e tem suas razões
para achar, não estou colocando isso em dúvida – abrir mão da curadoria. Você pode
ir direto à fonte. Eu, por todos os motivos do mundo, acho um erro. Acho que isso vai
nos levar a um tipo de jornalismo mal feito. Mas eu vejo também crescer em volume e
em importância o número de leitores que falam ‘eu preciso de uma curadoria para me
informar. Eu não tenho tempo’. Eu não sei se a pessoa está dando valor ao editor por
dar valor ao editor, mas é o seguinte: ‘eu não tenho tempo para eu mesmo fazer essa
separação do joio e do trigo’. Por restrição de tempo eu acho que um grupo grande
está voltando para esse outro grupo que valoriza a intermediação de uma marca
importante de jornalismo, seja Folha, New York Times, CNN...
O executivo enxerga um paradoxo nessa relação.
– Se você entra na internet hoje, você, jornalista, é xingado de mil maneiras
diferentes só porque você é jornalista. Ao mesmo tempo as empresas estão dizendo
‘você é cada vez mais importante para a gente, você é uma peça fundamental’. Essa
dicotomia, esse paradoxo, é difícil de resolver. Eu não tenho uma resposta pronta para
te dar.
Suzana Singer também acredita que, para o leitor comum, especialmente entre
os mais jovens, o jornalista perdeu importância. E associa isso a uma outra
transformação social: a progressiva perda de hábito de leitura do noticiário impresso.
– O hábito de ler jornal está diminuindo muito. É assustador. E isso é
superperigoso, a questão geracional, porque acho que [ler jornal] é hábito: você viu o
seu pai fazendo, você faz. E se você não viu, você não faz. Aos 45 anos você vai
começar a ler jornal? E a internet tem esse lado enganador: as pessoas se convencem
de que estão super bem informadas. Eu acho que eles [os próprios jornalistas] não dão
importância [ao seu trabalho] porque caiu-se no erro de dar notícia de graça. Os
portais davam notícia de graça. Notícia virou uma coisa barata. Se eu acho notícia de
graça por que eu vou pagar? Agora, vai explicar que o negócio é diferente... –,
completa Suzana Singer.
A tensa relação editor-leitor, alvo do capítulo anterior desta tese, encontra
assim outra fonte de estranhamento. Os editores desconfiam da pressão exercida pelos
leitores e da baixa credibilidade que eles atribuem aos jornalistas – ou melhor, da
crença de que o jornalismo é supérfluo em um mundo interconectado.
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– Um das coisas que eu acho mais doidas hoje em dia, com a internet, é que as
pessoas acham que qualquer um pode ser um jornalista. Acham que qualquer blog
tem o mesmo peso de uma matéria de jornal. Mas a questão é que as redações de
qualquer veículo têm ali um conhecimento acumulado: de como fazer, quais são os
procedimentos que garantem a qualidade daquela informação. Será um desastre caso
percamos isso. As pessoas não sabem, mas são estruturas que sabem como fazer
informação –, conta Carlos Graieb, editor-executivo da Veja e ex-editor do Estadão.
Por último surge a questão do prestígio do editor dentro da empresa
jornalística. E nesse ponto as opiniões variam. Os gestores falam em alta valorização,
mas os próprios profissionais muitas vezes não se sentem assim. Veem um cenário de
achatamento salarial e elevada pressão; cargas de trabalho intensas e desprestígio.
Fábio Santos enumera:
– Há sem dúvida no âmbito das empresas uma desvalorização do profissional
como um todo, não só dos editores. Não diria nem desvalorização, há um
rebaixamento salarial por conta do aumento da oferta de profissionais e do fato de que
você hoje produz muita informação com pouca coisa. Um aumento na produtividade
das pessoas não levou, estranhamente, a um aumento no salário das pessoas. Tem um
drama sendo vivido pela profissão –, conclui Santos, acrescentando que não acha,
contudo, que a crise de imagem diante de um mundo hiperconectado seja uma ameaça
real à categoria. “Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que a
imprensa distorce. Mas também vai dizer que a imprensa é necessária.”
O exercício de futurologia é tentador, mas ingrato. Para onde vão os jornais
impressos e a profissão do editor? Em algum momento as relações com os leitores
mudarão? Impossível dizer. Só parece haver mais segurança, a esta altura dos
acontecimentos, para afirmar que, indepententemente do suporte ou da tecnologia, a
essência do trabalho seguirá a mesma: recortar, hierarquizar, contar e contextualizar
histórias. Elaborar, nas palavras da pesquisadora Cremilda Medina, a narrativa da
atualidade.
No percurso desta pesquisa vimos que os editores de jornal impresso hoje
vivem um importante momento de crise e mudança de paradigmas. Não se
consideram mais zeladores da notícia: agora, falam em curadoria. Como os curadores
dos grandes museus, aliam conhecimento jornalístico, técnico, histórico e sociológico
na arte de tecer o presente.
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Como em todo momento de crise, vivenciam uma experiência angustiante, que
produz tensões dentro e fora do ambiente de trabalho. Queixam-se de terem uma vida
pessoal e social pobre, sacrificada, ao mesmo tempo em que se mostram
genuinamente envolvidos e apaixonados pela função. Temem pelo futuro da mídia
que editam, os jornais impressos, cujo fim é dado como certo pela maioria. Não
temem pelo futuro do jornalismo, contudo, ainda que se angustiem com o cenário de
incertezas que envolve uma significativa mudança de papeis.
E é assim, com o horizonte repleto de preocupações, angústias e paradoxos,
que os editores se encontram diariamente nas redações dos jornais para realizar o seu
trabalho. Refletir sobre o mundo, tecer o presente.
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7. ANEXOS

Segue a íntegra de todas as 11 entrevistas realizadas no decorrer desta
pesquisa, com o que esperamos colaborar com futuras pesquisas sobre o jornalismo
brasileiro. Todos os entrevistados têm – ou tiveram – significativa experiência como
editores de jornais impressos em São Paulo. São eles:

Sérgio Dávila, editor-executivo da Folha de S.Paulo............................................... 146
Ricardo Gandour, diretor de conteúdo do Grupo Estado........................................ 164
Suzana Singer, ombudsman e ex-secretária de Redação da Folha de S.Paulo......... 175
Fábio Santos, ex-diretor de Redação do jornal Destak............................................. 186
Noelly Russo, ex-diretora de Redação dos jornais Metro e MTV na Rua................ 194
Carlos Graieb, editor-executivo de Veja e diretor de Veja.com............................. 197
Marcos Guterman, editor de Primeira Página de O Estado de S.Paulo.................. 214
João Caminoto, editor-chefe da Agência Estado..................................................... 228
Márvio dos Anjos, diretor de Redação do jornal Destak......................................... 235
Pablo Pereira, ex-editor e repórter especial de O Estado de S.Paulo....................... 245
Antonio Rocha Filho, secretário de Redação do jornal Agora.................................258

146
Sérgio Dávila
46 anos, casado com a jornalista Tetê Ribeiro, sem filhos
Editor-executivo da Folha de S.Paulo
Entrevista realizada em 20/6/2012 na Folha de S.Paulo.
Duração aproximada de 60 minutos.

Como é a sua rotina?
Eu acordo entre 8h30 e 9h e a primeira coisa que eu faço no dia é
ler os principais jornais. Eu recebo em casa as edições impressas da
Folha, do Estado e do Globo. Eu leio e já faço comentários para o pessoal
da manhã, já disparo e-mails e telefonemas. O dia de trabalho começa
efetivamente nesse momento, logo ao acordar. Eu tomo café fazendo
isso. Eu já consigo influenciar o jornal de alguma maneira na reunião
das 9h [de pauta, a primeira do dia]. Falo com o Eduardo Scolese, que é
o secretário-assistente, falo com o Vinicius Mota, que é o secretário de
Redação de Produção e às vezes falo direto com os editores ou pauteiros
por e-mail.
Ao mesmo tempo estou com o meu iPad ao lado e estou navegando
na Folha e nos principais sites: New York Times, Financial Times,
Guardian, Folha, Estado, Globo, Valor, CNN. Começo a checar também as
newsletters que assino. Em duas horas eu me considero suficientemente
bem informado do que nós demos, do que a concorrência deu, do que nós
não estamos dando e a concorrência está e qual é o drive noticioso do
dia.
Dependendo do dia eu chego ao jornal entre 11h e 12h. Às terças
às 11h porque tenho reunião com a direção. A próxima reunião fixa que
vou ter vai ser às 16h com os editores para decidir a Primeira Página.
Dessa participo todos os dias.
Quais são as suas principais atividades ao chegar ao
jornal?
Eu leio as prioridades do dia, que foram definidas às 9h, faço
alguma correção de rumo. Abro os e-mails – eu recebo uma media de
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400 e-mails por dia, então isso me toma muito tempo. Eu tento
responder os mais urgentes imediatamente e todas as sextas-feiras eu
tento zerar a minha caixa de e-mails.
Esses e-mails que você recebe são de que fontes?
E-mails da Redação, de fora da Redação, sugestões, leitores e
internautas reclamando – às vezes diretamente às vezes pela
ombudsman e pelo Painel do Leitor, que encaminham os mais
relevantes. Além de eu cuidar da Redação e de todas as suas
plataformas, então você pode imaginar a quantidade de demandas que
as pessoas me trazem, por email, por telefone ou pessoalmente, eu sou a
interface da Redação com as outras áreas do jornal e com as outras
empresas do grupo. Então quando eu chego sempre haverá de 10 a 20
demandas de editorias da Redação até outras plataformas que estamos
desenvolvendo, que têm mais demanda que a Redação, que anda
sozinha. Tablet, celular, smartphone, TV Folha, o UOL. Sempre há a
demanda eminentemente jornalística mas também há dessas áreas.
Então eu sou a interface com o marketing, por exemplo a Casa da Folha
na Flip, eu sentei e fechei a programação com o marketing, quem vai
falar; sou também a interface com a circulação, que fala olha, a Folha
cresceu 5% neste mês, o Estado caiu 2% ou manteve a mesma circulação
– não que eu vá fazer alguma coisa, mas preciso estar informado. Com o
Comercial, que me diz que o Itaú quer comprar as páginas 2 e 3 do
jornal, se eu aprovo, se eu acho editorialmente interessante ou não. A
tecnologia, que me diz o paywall vai dar pau, então preciso adiar mais
um dia a estréia. O Núcleo de Revistas, que diz que tem uma edição
especial sobre sei lá o que, está aprovado ou não está aprovado? Todas
as capas das revistas.
E você consegue manter o radar para o que a Redação
está fazendo?
Sim. O tempo todo estou falando com o Gentile, que é o secretário
de Redação, acompanho pelos emails – a reunião das 9h rende um
relatório, depois a reunião das 12h gera outro relatório e antes da
reunião das 16h tem um terceiro relatório.
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Eu sou a interface também com o UOL e para outras áreas da
empresa, jurídico, gráfica, Transfolha. Se tem algo a ver com a redação é
a mim que eles recorrem.
O almoço 95% das vezes é um almoço de trabalho. Metade é na

Folha,

aqui

no

nono

andar.

Aí

são

políticos,

empresários,

personalidades, lideranças civis que vêm a convite ou porque pediram
audiência na Folha. E fora são fontes, economistas, jornalistas, sempre
alguma coisa de trabalho.
Das 15h às 16h eu faço de novo essa ronda de e-mail, numa
versão mais compacta, faço a atualização dos emails. Na reunião das
16h a gente faz alguma correção de rumo na Folha.com e definimos o
que vai ser a Primeira Página do jornal no dia seguinte. Depois disso eu
faço mais uma rodada disso [checagem de emails] das 18h às 19h. Às
19h eu vou para a Primeira Página. Eu não fecho a Primeira Página,
mas eu fico ali para resolver questões mais importantes relacionadas ou
ao jornal do dia seguinte ou à Redação mesmo.
Você define a manchete ou só supervisiona o trabalho da
equipe?
Defino a manchete, o seu tema. Não necessariamente o texto, eles
tem independência para fazer isso. Às 16h já definimos quais são os 4 ou
5 principais assuntos e desses qual é a manchete. Durante o fechamento
eu estou ali, mas não fazendo titulo, descendo texto, nada disso. Estou
ali institucionalmente. E aí geralmente, em condições normais de
temperatura e pressão, eu saio do jornal às 22h. Das 22h à 24h eu
continuo à disposição, respondendo e-mails e tal. Entre 23h e 24h eu
aprovo a capa da edição São Paulo, recebo o PDF por email. Começo a me
desligar do jornal à meia-noite. A partir daí só se tiver alguma
emergência.
Entre 1h e 2h dou uma última checada nos e-mails e é a hora que
eu durmo.
E onde entra a vida pessoal?
Pois é, a vida pessoal é jantares...
Você é casado?
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Sou casado. Ela é jornalista também, então entende essa rotina
mais excruciante. Então é mais no jantar mesmo [a vida pessoal]. Mas
às vezes tenho jantares de trabalho.
Não faço plantão de fim de semana, mas, do mesmo jeito que às
sextas-feiras eu deixo para responder os e-mails que acumularam, às
vezes um domingo por mês eu venho ao jornal para resolver
pendências. Então a minha vida pessoal hoje em dia está mais isolada
nos sábados e nos domingos Ainda assim no sábado ao meio-dia eu ligo
para cá para ver se houve alguma mudança no que deixamos
programado para o domingo e aprovo a Primeira, e domingo às 20h eu
ligo para cá para ver como vai ser a Primeira Página da segunda e vejo a
TV Folha das 20h às 20h30 com o Ibope na mão e depois das 20h30 faço
uma critica aos responsáveis diretos, Fernando Canzian e João Wainer,
e passo a audiência para eles.
Essa é a minha rotina. Eu também me encontro com o Otávio
[Frias de Oliveira, diretor de Redação da Folha] pelo menos duas vezes
por dia. E temos um encontro mais longo às terças-feiras às 11h, com os
dois secretários e o gerente administrativo, e às sextas tenho mais um
encontro, só eu e ele.
Você sente falta de alguma coisa nessa sua rotina?
Eu gostaria de ter mais contato com o que vou chamar de chão da
fábrica. Participar mais das reuniões de pauta das editorias. Eu vejo
muito os editores, os principais repórteres, os repórteres da Secretaria.
Mas estou pouco ali no Cotidiano, no Mercado, no Poder, vendo quem é
quem, ouvindo as pessoas, dando sugestões de pauta, fazendo correções
de rumo. O contato acaba sendo via Secretaria, ou via editoria. Disso eu
sinto falta.
Outra coisa é escrever. Acaba não dando tempo para escrever
nem opinião nem reportagem. Nem coluna, se eu tivesse uma coluna,
nesse dia a dia que eu falei, que horas eu teria para fazer uma coluna
bem feita? Então eu sinto falta dessas duas coisas, o contato mais
próximo do que eu tenho – não é que eu não tenha – com os repórteres, e
escrever.
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E na vida pessoal, extra-Folha?
Eu tento encaixar nessas noites livres, a partir das 22h. Das 22h
às 3h é raro ter um dia em que eu não vá a um show, a um cinema, uma
peça, uma cerveja com amigos. Sábado e domingo eu também faço muito
isso. Eu procuro não ficar muito encastelado aqui, com os almoços fora e
com essas noites e o fim de semana, para não ficar isolado, saber o que
as pessoas estão vendo, o que estão falando. E eu faço questão de um
mês por ano, nas férias, a gente viajar para algum lugar – e aí
mergulhamos em livros, cinemas, peças e esquece um pouco o jornal.
Seu primeiro trabalho foi na Folha?
Não, eu comecei na Abril.
Você é formado em que?
Sou formado em jornalismo pela PUC em dezembro de 1988. Em
janeiro de 1989 eu fiz o curso Abril e passei, fui escolhido para
trabalhar na Playboy. Trabalhei três anos na Playboy, depois três anos
na Veja São Paulo, vim para cá para a extinta Revista da Folha, fiquei
três anos como repórter, depois quatro como editor da Ilustrada. Aí
chegamos a 2001. De 2001 a 2010 fiquei nos Estados Unidos.
Como editor na Ilustrada você pegou uma época préinternet?
Era o começo da internet. Eu estava na Revista da Folha no fim de
1995, quando o UOL estava sendo criado. Eu recebi dois convites do
jornal, uma para ir para o UOL, ser gerente de conteúdo, e outro para
ser editor da Ilustrada. Naquele momento eu optei pela velha mídia – e
não me arrependo. Eu fui ser editor da Ilustrada. E aí a internet estava
chegando, tinha um terminal de internet para toda a redação da Folha.
Depois eu lembro que instalaram um terminal para cada editoria.
Depois instalaram um por editor – então tinha um para a Redação em
geral, um para cada editorial e um por editor. Isso foi na minha época
como editor da Ilustrada. Quando eu saí em 2000 já estava disseminado,
tanto os terminais como a conexão com a internet.
Aí de 2000 a 2010 eu fui correspondente da Folha nos Estados
Unidos, primeiro em Nova York, depois eu ganhei uma bolsa da Stanford
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University/Knight Foundation, fiquei um ano em Palo Alto, no Vale do
Silício, depois fiquei quatro anos em Washington. Daí voltei em 2010
para ser editor-executivo.
Nessa década eu fiquei dois períodos no Brasil, 2003/2004, seis
meses, e 2005/2006, seis meses, como repórter da Secretaria. No
primeiro período eu cobri a guerra do Iraque e no segundo eu fiquei aqui,
fiz uma série sobre os 40 anos do golpe [militar no Brasil].
Comparando o modo de editar quando você começou na
Ilustrada, sem internet, e hoje, o que mudou? Ficou mais fácil
ou mais difícil editar jornal impresso?
Mudou principalmente a forma de contato com as fontes e com o
reportariado. Antes era ou telefone ou corpo a corpo, não tinha uma
terceira opção. Eram essas duas maneiras. Ou fax. A gente esquece
rápido disso, mas o fax era muito presente nesse ambiente.
Ampliou o leque de maneiras de ter contato com suas fontes,
repórteres, comandados, subordinados e seus chefes nesse período. Hoje
você fala com o seu repórter ao vivo, por e-mail, por telefone, por
torpedo, deixa um recado no Facebook, enfim, tem n maneiras de falar.
Ele é mais rapidamente acionado e ele responde mais rapidamente do
que antigamente. Eu lembro do repórter saindo para fazer matéria e o
editor perguntar: você está levando ficha telefônica? A gente passava
aqui no segundo andar e pegava cartelas da Telesp. Você pega um
bloquinho, um gravador, fita cassete e duas, três, quatro tiras de ficha
telefônica, dependendo da matéria que fosse fazer. E uma hora da
matéria você tinha que parar, procurar um orelhão, por as fichas e falar
com o editor. O editor ficava no escuro até você tomar esse contato.
Eu fui repórter desse período e comecei a pegar os primeiros
“celularões”, que você levava mas a bateria acabava logo, a conexão não
tinha em todo lugar... E hoje você está achável 24 horas por dia,
literalmente.
Então o retorno é muito mais rápido, a cobrança é muito mais
efetiva, as pautas são mais dinâmicas nesse sentido.
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E para editar antes você tinha uma quantidade menor de fontes
de informação. As informações chegavam até você por duas, três,
quatro, cinco formas diferentes. Tinha a via tradicional, que são as
fontes, fontes pessoais. Tinha jornais, concorrência, jornais do exterior,
o seu próprio jornal. Telex e fax; e telefonemas. Era isso. Livros que
eram lançados, discos, filmes que você via.
Hoje em dia você tem uma corrente, um fluxo de informações que
chega por cem meios diferentes e é inesgotável, não para nunca, não
tem um ciclo em que pare de chegar informação e você possa ver o que
fazer com aquilo. Então você tem que ser muito mais curador. Se eu
tivesse que quantificar eu diria que você recebia dez unidades de
informação por hora há quinze anos e hoje recebe 10 mil. Então você
tem de ser já no primeiro momento muito mais curador daquele
conteúdo do que antes e num segundo momento muito mais ágil. A sua
reflexão tem que ser feita segundo a segundo, não dá mais para você
parar e falar “ah, isso vou tomar algumas horas para decidir o que
fazer”. Em algumas horas você já perdeu o jogo aqui.
Mas isso não resulta num jornal pior, menos pensado?
Depende da situação. Sim em alguns pontos e não em outros.
Porque algumas informações você tem que continuar dedicando horas,
dias, semanas e meses a ela, mesmo com essa constante exigência de
imediatismo do leitor. Vou dar um exemplo. Nós ficamos literalmente
meses atrás da história do aumento do patrimônio do então ministro
Palocci. Não é uma informação que um repórter ligou e falou estou atrás
desta pista e eu falei vamos publicar já no online. Não. Aí sim eu dei um
passo atrás e disse peraí, vamos cercar todos os lados, investigar, volta,
reapura, refala com esse, refala com aquele. Levou literalmente meses
essa apuração. E aí finalmente resultou uma manchete no jornal
impresso.
Então tem esse fluxo sim, mas tem horas que você tem que parar
e dar o tempo necessário à informação.
Mas há uma tentação extra para o editor?
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Tem uma tentação extra. Vou dar um exemplo que ficou clássico
embora tenha nem um ano de idade. Um repórter chegou à Redação e
falou “Romeu Tuma morreu”. Ele estava internado no hospital Sírio. O
editor-adjunto da época da área digital da editoria de política aceitou
essa informação sem checar, sem contestar, sem cruzar, sem
entrevistar o repórter para saber de onde tinha vindo e falou vamos
colocar no ar já, e sem consultar os seus superiores. Então houve uma
série de falhas nos procedimentos que a gente criou para evitar essas
falhas e pôs no ar que o senador Romeu Tuma tinha morrido, e não
tinha. Os dois não estão mais no jornal hoje em dia, nem o repórter nem
esse editor adjunto, porque de fato eles cometeram um erro grande, mas
essa tentação é o tempo todo. Se alguém chega pra mim e fala só nós
sabemos que a Dilma está renunciando, a tentação de você querer dar
isso antes é muito grande. Por isso que eu digo que você precisa ser ágil
também para recusar a tentação da informação falsa. Você tem que ter
um filtro segundo a segundo para falar peraí, isso vamos apurar melhor,
de onde veio isso? Não me importo em tomar furo nesse ponto. Vamos
dar amanha, segurar para o domingo, apurar isso. A gente está com
uma matéria aí indo e voltando semanas. A qualquer momento eu posso
ser furado nessa matéria, mas essa eu prefiro que ela saia sem nenhum
problema, que tenha o tempo possível.
Às vezes não é possível. Ontem os sites dos jornais do mundo
inteiro deram, em algum momento, “Morre Mubarak”. Dali a alguns
minutos as agências, a Reuters e a AP, retrataram a informação. Faz
parte. A fonte deles não era confiável, mas todo mundo foi atrás.
Isso também acontecia mesmo antes da internet. Ficou
mais freqüente?
Também acontecia. Mesmo antes da internet. Não sei se você
lembra da manchete do “Dewey defeats Truman”, que saiu no impresso.
É o mesmo princípio. Mas agora é mais fácil. Antes era uma vez por mês
que você tinha esse risco, agora você tem cem vezes por minuto.
No balanço geral ficou mais fácil ou mais difícil editar
com a internet?
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Prós e contras somados eu acho que ficou mais fácil. Mas bem
mais trabalhoso. Todos os profissionais de comunicação hoje em dia
trabalham bem mais do que trabalhavam há cinco, dez, quinze, vinte
anos. Vou até vinte que é até onde eu sei, até quando estou na área, não
posso dizer pra trás.
Na Playboy eu trabalhava menos do que eu trabalhava na Veja
São Paulo onde eu trabalhava menos do que eu trabalhava na Revista da
Folha onde trabalhava menos do que na Ilustrada, do que nos dez anos
fora...
Por conta do aumento do volume de informação?
E da evolução tecnológica. Eu sou mais encontrável e eu tenho
acesso a informação mais fácil e 24 horas por dia do que antes. Mesmo
quando eu cheguei a Nova York, quando eu fechava o meu computador e
ia pra rua, eu estava inincontrável e não tinha acesso a informação
porque não havia smartphone Eu era encontrável porque podiam ligar
para o meu celular, mas eu não podia ficar navegando no celular e
sabendo, recebendo SMS, vendo Facebook, checando Instagran de não
sei quem ou o Twitter do político tal. Não tinha isso. Quando eu saí de lá
em 2010 já tinha isso. Então mesmo comparando o período em que
cheguei nos Estados Unidos e em que saí, eu trabalhava menos em 2000
do que eu trabalhava em 2010, certamente.
Você tem a sensação de estar trabalhando 24 horas?
Tenho.
Você ouve de muitos jornalistas e editores o mesmo
diagnóstico?
Ouço. Ouço e não sei em que momento isso vai ser equalizado. Hoje
o único período em que de fato eu não estou pensando no jornal ou em
jornalismo são as 6, 7 horas em que durmo por dia – porque ainda não
descobriram uma maneira de você ser informado da notícia do dia
seguinte enquanto dorme [risos]. Ou aprender uma língua nova, ou sei
lá o que. Mas hoje em dia é o único momento de fato. Eu fiquei 30 dias
agora em Nova York e tentei só checar e-mail depois de acordar e antes
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de dormir. Ainda assim eu estava checando nas minhas férias e-mail
duas vezes por dia.
E nesse cenário de informação em toda parte mudou o
papel do jornal impresso?
Mudou muito. O jornal impresso foi por muitas décadas o jornal do
registro, tudo o que acontecia de relevante tinha de entrar naquele
jornal. Os americanos falam “the Newspaper of Record”, que o New York
Times se orgulhava por anos de ser. Tudo o que acontecia de relevante
no mundo naquele período de 24 horas você encontraria no New York
Times no dia seguinte. Hoje em dia eu acho que ele é muito mais uma
curadoria dessa cacofonia que bombardeou o leitor nas últimas 24
horas. Ele é menos “olha, leitor, isso é tudo o que aconteceu nas últimas
24 horas”. E mais “isso é tudo que nós, jornalistas da Folha de S.Paulo
no meu caso, achamos importante você saber que aconteceu nas últimas
24 horas”. E mais: é dessa maneira que nós interpretamos o que
aconteceu e que nós analisamos o que aconteceu. Esse tripé. E que nós
projetamos o que vai acontecer.
O que você sabe do seu leitor? Por que ele lê a Folha?
Nós procuramos sempre ter contato próximo com o leitor fazendo
pesquisas como o Perfil do Leitor, que acontece na media de 4 em 4 anos
A última foi em 2011. Ali a gente pergunta tudo pro leitor, e num
primeiro momento não diz que é Folha, não diz nem que é do Datafolha,
diz que é Instituto de Pesquisa. O nome oficial do Datafolha é Instituto de
Pesquisa de São Paulo. Porque se eu vou te entrevistar e digo “oi eu sou
pesquisador do Datafolha. O que você acha da Folha?”, o leitor já vai
falar “ah, ele é da Folha eu não vou falar tão mal”. Se eu digo que sou de
um instituto de pesquisa e quero saber o que acha do Estado, da Folha,
do Globo e do Valor, a gente quer saber.
Esse leitor da Folha ele quer a curadoria. Ele quer saber o que
importa. Se eu tivesse que resumir numa frase é: eu quero saber o que
importa. E a gente procura atender a isso. Desse manancial de pautas
que vai sair da Rio +20 o que importa? Eu não tenho tempo para ler tudo
isso. O leitor diz muito isto: eu não tenho tempo para gastar com notícia,
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me diz o que eu devo ler; o mínimo, o básico, o principal. Porque ele está
sendo cada vez mais acionado. Há 20 anos ele tinha o jornal, TV e rádio.
Aí começou a entrar a TV paga com seus dez, depois vinte, cem, mil
canais. Depois entraram a internet, as mídias sociais, os smartphones
com seus torpedos, SMS, instant messengers. Ele [o leitor] está sendo
constantemente requerido. No período que ele para e se dedica para ler,
ou seja, de dez minutos a uma hora, ele não quer saber de blábláblá, ele
quer ir direto ao ponto. Então se eu tivesse que te resumir da última
pesquisa de perfil o leitor fala isso. Eu quero ler onde eu devo aplicar
meu dinheiro, como eu devo direcionar minha carreira, a qual
restaurante eu devo ir, se eu tiver que comprar um vinho qual deve ser,
se eu tiver que ler sobre a Rio +20 o que eu devo ler, que zona é essa do
julgamento do mensalão e o que está acontecendo na CPI do Cachoeira.
Parece

que

estamos

falando

mais

de

serviço

e

de

notícias. E a reportagem?
Eu até dei uma entrevista sobre outro assunto ontem para um
repórter da BBC de Londres e a gente falou muito de evolução
tecnológica, diversa plataformas, espalhar o conteúdo pelo maior
numero possível de meios e ele falou: de tudo isso o que você retém
como o básico?
Duas coisas: uma é o furo. De tudo isso que eu te falei, se você não
tiver um furo, ou vários, você se torna irrelevante. Porque o leitor quer
saber o que importa – mas quer saber antes. Então a informação
exclusiva sempre terá valor. O leitor vê quando você dá a entrevista do
mensalão, quando você publica a manchete do Palocci, quando você tem
um correspondente no centro de um conflito e os outros jornais não tem.
O leitor sabe e acha importante porque só aqui tem. Então vi perder
quem se deixar levar pelo encanto da tecnologia do multimeio e das
várias plataformas e esquecer que a matéria-prima é a informação
exclusiva.
Dei exemplos clássicos, mas às vezes o furo não é tão evidente
assim Às vezes todo mundo está cobrindo o São Paulo Fashion Week, se
um jornal tiver um olhar original em algum momento, esse jornal vai ter
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um furo do São Paulo Fashion Week. Não é um furo Watergate mas é um
furo. Se você mandar um repórter e disser este ano as modelos estão
com mais celulite que no ano passado, é um furo. O leitor vai valorizar o
jornal por isso. Porque ele sabe que a SPFW todo mundo está cobrindo, já
viu em vários lugares, mas só na Folha eu li que neste ano as modelos
estão com mais celulite. Então quando a gente pensa em furo sempre
pensamos em Watergate e mensalão, mas às vezes o furo é um olhar
original sobre uma coisa que está todo mundo vendo, mas só você dá um
passo atrás e tem esse olhar original.
Num cenário de cacofonia de informação o olhar original
fica mais importante.
Mais importante. Essas duas coisas são fundamentas em um
cenário de cacofonia: curadoria, pegar tudo aquilo e empacotar de uma
maneira relevante, e o olhar original, você dar informações relevantes e
originais.
Mas os jornais parecem muito parecidos hoje.
Os jornais estão cada vez mais parecidos.
Então esse olhar original está aparecendo hoje?
Menos do que poderia. É comum um efeito Brahma-Antarctica pré
fusão da AmBev. Você bebia a Brahma, uma cerveja muito boa, você
bebia a Antarctica, muito boa, e desde que elas estejam geladas... A
Folha é um jornal muito bom, o Estado é um jornal muito bom, o Globo é
um jornal muito bom. Depende dos seus interesses, da sua formação.
Como se diferenciar nesse cenário em que os jornais são
basicamente parecidos? Informação original e originalidade, vamos
dizer. Onde a gente sai mais fora da curva a gente percebe que o leitor
reage mais intensamente, positivamente ou negativamente. Às vezes a
gente publica uma foto na Primeira Página, não por isso, mas porque a
gente acha que é importante, que o Estado não publicaria, e a gente
percebe que aquilo mexe com o leitor. Metade escreve reclamando,
metade escreve elogiando, mas mexe com o leitor de alguma maneira. E
quando ele se sente tocado pelo jornal dessa maneira ele tende a
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valorizar o jornal. Isso continua sendo verdade. Essa é uma das
maneiras de você se diferenciar desse efeito Brahma-Antarctica.
É muito fácil para o editor hoje jogar na retranca, fazer
um trabalho burocrático usando a internet...
Sim. Você consegue ficar um mês sem arriscar e fazer o seu
trabalho, ninguém vai perceber. Eu tento tirar os editores da zona de
conforto porque eu acho que uma das funções até sociais do jornal é
tirar o leitor da zona de conforto. A gente procura muito não fazer o
“Daily Me”. A gente não quer reforçar a cada ciclo de 24 horas as
convicções do leitor, as opiniões que ele já tem. A gente quer também
apresentar a ele o contraditório, o que se chama no jargão de Outro
Lado. Mas é um outro lado mais filosoficamente amplo, não é só essa
informação e esse acusado diz que a informação está errada. É dizer há
essa tendência, essa corrente, mas também há essa outra, conheça essa
outra e tome a sua conclusão. Isso eu tento que seja uma marca da
minha gestão, como editor dos editores. Eu tento tirar eles da zona de
conforto porque eu quero que eles tirem o leitor da zona de conforto.
Não tirar por tirar, não é uma coisa que tem de ser feita a cada matéria,
mas se a cada edição você trouxer uma reportagem, um artigo, um
ponto de vista que tire o leitor da sua zona de conforto eu acho que o
jornal está cumprindo a sua função social.
A

importância

do

editor

cresceu

para

a

empresa

jornalística e para a sociedade?
Sim. Eu diria que sim. Sem desprezar o repórter, porque se você
não tiver um bom repórter, bem informado, fuçador, curioso, na ponta
da história não adianta ter o Gay Talese dos editores. Ele não pode fazer
nada, pode só melhorar a apresentação da notícia. Sem a matéria-prima
eu não faço nada. Mas sim.
Dado que você continue tendo os bons repórteres, sim os editores
ganharam mais espaço na sala, vamos dizer assim. Eles são mais
fundamentais por dois motivos. Primeiro: a oferta de informação é
maior, então ele passa a ser mais fundamental para driblar... que
escritor dizia que o editor separa o joio do trigo e publica o joio? [Adlai
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Stevenson]. Cada vez mais a gente precisa dos editores deixando o joio
de lado e pegando só o trigo. Pelo lado do fluxo de informações que
chegam ao jornal, por isso ele ganhou um papel vital.
Por outro lado, pelo lado do leitor, esse editor passa a ser...
Quando você era o jornal do registro, que você registrava tudo o que
acontecia, o papel do editor era hierarquizar esse registro e dar uma boa
apresentação a esse registro. Mas tudo, pressupõe-se que tudo estava lá.
Como hoje tudo não está lá – e isso já é assumido, já está claro – tudo não
vai estar no dia seguinte, o editor ganha um papel importante para o
leitor, o leitor tem de confiar muito no editor pra deixar de fora o que ele
acha que não é tão relevante. Ao fazer isso o leitor está ampliando o
mandato do editor, está valorizando ainda mais, está fazendo dele um
curador.
Picasso produziu milhares de obras ao longo da vida. Eu sou
curador da próxima exposição do Picasso no MoMA, eu tenho espaço
para 20 obras do Picasso. Então eu freqüentador do MoMA vou confiar
que você curador da exposição do Picasso escolheu as 20 obras que você
acha mais relevantes por esse ou por aquele motivo. No fundo cada
editor é um curador de exposição de Picasso no MoMA. Ele tem mil
obras e ele tem que escolher as 20 mis relevantes, melhores, pro dia
seguinte.
A sociedade percebe isso, essa importância?
Eu acho que a sociedade não percebe. Percebe inconscientemente
mas começa a perceber cada vez mais.
Tem uma parcela importante da população achando que se pode, e
tem suas razoes para achar, não estou colocando isso em dúvida,
achando que você pode abrir mão da curadoria. Você pode ir direto à
fonte. Eu, por todos os motivos do mundo, acho um erro. Acho que isso
vai nos levar a um tipo de jornalismo mal feito. Mas eu vejo também
crescer em volume e em importância o numero de leitores que falam “eu
preciso de uma curadoria para me informar”. Eu não tenho tempo. Eu
não sei se a pessoa está dando valor ao editor por dar valor ao editor,
mas é o seguinte: eu não tenho tempo para eu mesmo fazer essa
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separação do joio e do trigo. Por restrição de tempo eu acho que um
grupo grande está voltando para esse outro grupo que valoriza a
intermediação de uma marca importante de jornalismo, seja Folha,
NYT, CNN...
Como se dá essa percepção entre editores e jornalistas?
Acho que assim como as empresas estão numa encruzilhada
quanto ao seu modelo de negócios, os jornalistas estão numa
encruzilhada quanto ao seu papel. De fato é o que você fala. Se você
entra na internet hoje, você jornalista é xingado de mil maneiras
diferentes só porque você é jornalista, e ao mesmo tempo as empresas
estão dizendo você é cada vez mais importante pra gente, você é uma
peça fundamental. Essa dicotomia, esse paradoxo é difícil de se resolver.
Eu não tenho uma resposta pronta pra te dar.
Mas me ocorreu algo agora sobre por que essa curadoria é cada
vez mais importante. Um caso muito curioso que todo mundo gosta de
citar pelo motivo errado: a captura do Osama Bin Laden. Já fui a várias
palestras que os defensores desse fluxo contínuo de mídia sem qualquer
tipo de curadoria ou intermediação defende dizendo o seguinte: um
paquistanês no seu bairro, na sua casa, viu uma movimentação
estranha de helicópteros e tuitou: está tendo uma movimentação de
helicópteros na casa ao lado. Essa foi a informação que ele deu. O
contexto, o que aqueles helicópteros eram, que o Osama Bin Laden tinha
sido morto e capturado e levado veio da mídia tradicional. Quem deu o
furo que a operação era essa foi a CNN. Então se você não tem a
curadoria da CNN que ligou para o Pentágono, ligou para a Casa Branca,
você só tem a informação pura de que dois helicópteros pousaram ao
lado da minha casa. Mas ele não sabia que o Osama Bin Laden morava
lá. O jornalismo cidadão só não vai a muito lugar. Ele não vê nem a
árvore na floresta, ele tende a ver a folha da árvore. O ganho da folha. Se
você não tiver alguém treinado, profissional, que veja a floresta e
identifique a árvore, que veja o que essa folha significa – ou seja, dois
helicópteros descendo num bairro na periferia do Paquistão significam a
captura do Bin Laden. Só com isso você não faz nada. Só com isso você
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teria vários paquistaneses falando está tendo uma movimentação. Um
helicóptero caiu, o outro foi embora. Não tinha bandeira nos helicóptero,
não dava para dizer nem que eram americanos. Tem um helicóptero
caído

aqui,

vimos

helicópteros

que

parecem

ser

de

mariners

americanos, fragmentados. Até se chegar que era o Osama Bin Laden
sendo capturado imagina quanta desinformação você ia passar. Imagina
o fluxo de tweets que você teria de vencer para chegar à informação que
o Osama foi capturado. Ao passo que a correspondente da CNN no
Pentágono logo começou a pegar a movimentação e uma hora deu o furo.
A correspondente da CNN no Pentágono e um paquistanês em casa para
mim significam muito o que quero dizer: fluxo contínuo de informação
sem

qualquer

intervenção

e

uma

curadoria

profissional.

De que maneira a proximidade do leitor aos jornalistas
na internet tem impacto o trabalho dos editores?
O saldo no geral é positivo, mas há um aspecto positivo e um
negativo aí. O aspecto positivo é: antigamente, ou há 15 anos, para você
saber a reação do leitor... era uma minoria de uma minoria que
sentava... Pensa na redação da Playboy no início dos anos 90. O sujeito
tinha que pegar uma lauda de papel, escrever à mão ou máquina, fechar,
selar o envelope, achar o endereço, ir até a caixa de correio e daqui a
dois ou três dias chegava pra gente. Hoje o leitor dá a sua reação
imediata. Pra gente é muito positivo ter esse dedo no pulso do leitor,
saber segundo a segundo o que ele está achando do que a gente está
fazendo.
Por outro lado o jornalista pode se sentir patrulhado. Se você se
deixar levar por esse espírito que a internet tem, de linchar muito, você
fica paralisado, você pensa duas vezes antes de ser ousado. Esse é o
aspecto negativo.
Você percebe isso?
Percebo. Percebo muita tentativa de autocensura, e também o
meu trabalho de secretário é empurrá-los para que não se deixem levar
por essa arena virtual que por uma série de motivos privilegia o
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anonimato, o linchamento virtual, privilegia opiniões exacerbadas que
se a pessoa fizesse uma carta com nome e telefone talvez ela não
tivesse. Então a gente procura valorizar o lado positivo e falar olha: veja
a reação que está causando.
E como você lida quando a reação é espetacular mas o
assunto tem pouca relevância social?
Aí eu tenho que aplicar um filtro também, porque não quero uma
reação de junkies de audiência, não quero repórteres que escrevam
matéria só pra ter cliques, que escrevam títulos só pra ter cliques. É
meu trabalho também, e dos outros abaixo de mim, da Secretária de
Redação Digital, dos editores digitais, filtrar os repórteres que estão
com esse tipo de vicio. Você pega um texto chato e transforma em
campeão de audiência com três mudanças. Um dos meus trabalhos é
impedir que isso aconteça. É difícil.
A

figura

do

editor

está

menos

encastelada,

foi

dessacralizada com a internet?
Eu acho que foi dessacralizado sim, concordo totalmente ele não
tem mais o poder de dizer isso aconteceu e isso não aconteceu – se eu
não estou dizendo que aconteceu então não aconteceu. Isso é bom. Eu
acho que essa dessacralização do papel do editor é boa. Ao mesmo tempo
essa dessacralização levou o editor a ser mais – os americanos tem um
termo perfeito, que é accountabillity, prestação de contas. O editor
continua tendo as suas prerrogativas de editor, continua sendo curador,
continua sendo o filtro, mas agora ele está muito mais alcance das
minhas mãos para eu falar escuta, por que você deixou aquilo de fora?
Por que você acha que eu acho que isso não é importante? E eu tenho
que responder. Nesse meu dia a dia, grande parte dele é responder a
leitores, a contestações e tal.
O editor está mais fragilizado por conta dessa exposição
na internet?
Não acho mais fragilizado, acho mais cidadã. Menos autoritária. A
figura do editor era mais autoritária do que é hoje em dia. Hoje em dia
ele é uma figura mais democrática, vamos dizer assim. Não
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democratices, responder à voz da turma do Twitter, mas ele tem que
estar

mais

prestador

de

contas,

mais

à

disposição,

as

suas

idiossincrasias não podem mais aflorar tanto. Aqueles editores
mercuriais dos anos 60 e 70, muitos por coincidência vindos da Itália
[riso], hoje em dia eles não têm mais lugar da maneira como eles eram.
Obviamente eram todos muito talentosos e muito importantes, teriam
lugar sim no jornalismo, mas não como eles eram. “Isso é porque eu
mando” não tem mais. Isso eu posso te dizer porque comando a Redação
do maior jornal do país. Se eu sou corintiano o jornal não é corintiano, se
eu sou de esquerda a Folha não é necessariamente de esquerda, se eu
sou pró-aborto a Folha não é necessariamente pró-aborto.
Aquele editor mercurial, o Estado sou eu, no sentido de o jornal
sou eu, ele não sobreviveria hoje às redações modernas. E os que
sobrevivem ou não tem publico ou estão percebendo que tem que se
adaptar ao editor mais prestador de contas.
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Ricardo Gandour
Casado, três filhos.
Engenheiro de formação.
Diretor de conteúdo do Grupo Estado.

Como é a sua rotina no Estadão?
Todo dirigente, quando assume uma função de edição, de
liderança, tem que construir aos poucos o seu método de trabalho. Para
balizar não só as suas tarefas como também construir um sistema de
trabalho que envolva outras pessoas para que todos me ajudem a me
nutrir e a eu desempenhar o meu trabalho. E assim sucessivamente, os
editores-chefes com os editores, os editores com os pauteiros e assim
vai. Todos os que ocupam posições de chefia devem se preocupar com
isso, com o seu método de trabalho que faz a equipe te ajudar a decidir.
Eu começo o meu dia muito cedo, eu tenho o habito de levar os
meus filhos na escola então já cedo eu ouço rádio – nos temos a rádio
Estadão ESPN. Isso já garante que alguma coisa repentina que
acontecer eu já vou ficar sabendo. Quando volto eu vou ler o Estado, o
Jornal da Tarde e a Folha. Deixo para ler o Valor e o Globo e os
populares aqui na Redação [do Estadão]. Entre 6h30 eu levo meus filhos
e das 7h às 8h30 eu leio em casa. É claro que o Estado eu já li bastante
na noite anterior, no fechamento. Eu só confirmo a edição e vejo coisa
que não tinha lido. Então leio o concorrente e tomo meu café da manhã.
No banho, fazendo a barba, me aprontando, estou ouvindo rádio. Às
vezes de casa mesmo eu já mando torpedos para a editora da rádio, para
o editor-chefe do Estadão antes da reunião das 9h. O chefe de
reportagem, que entra às 7h30, faz uma reunião às 9h com os pauteiros.
Nessa reunião às 9h todos os pauteiros já analisaram suas editorias
versus os concorrentes, versus a internet.
Hoje é a internet que abre a reunião. A reunião já é multimídia. Já
se fala em vídeo, áudio, interatividade a internet. É a reunião mais longa
do dia, termina às 10h, 10h10. Enquanto isso eu estou lá terminando
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meu café da manhã. Umas 9h30, 10h eu estou aqui. Eu não participo
mais de nenhuma reunião. Quando entrei aqui eu participava das três,
depois fiquei dois anos participando só da Primeira Página.
Umas 10h eu chego e termino minhas leituras de Globo, Valor. Aí
começa meu contato com os ferramentais que me ajudam. A Agência
Estado circula logo de manhã o Newspaper, que é um clipping da
imprensa inteira, que vejo pelo iPhone em casa. Vejo manchetes do
Brasil inteiro, New York Times. Passeio um pouco pelos sites. E no final
da manhã o chefe de reportagem circula um primeiro memorando, de
prioridades do dia – fruto da reunião das 9h. Esse memorando eu leio
onde eu estiver, pelo iPhone. Estou informado.
O processo de produção hoje é muito integrado. Basicamente o
eixo de pautas, com boas e bacanas exceções, é o eixo de pautas do dia,
independentemente do veículo. É uma grande pauta do grupo. Porque a
Agência está nessa, a Rádio, o JT, a internet. A reunião tem
representantes de todos eles. É multiplataforma.
Outra coisa é que estou no Twitter e no Facebook – mais para
observar porque produzo pouco. No final da manhã o nosso editor de
mídias sociais circula um email com os destaques das redes sociais da
manhã, para todos. Isso existe há um mês, é muito novo. Interessante,
não?
Já saíram pautas daí?
Saem. Já saíram pautas e reforços, porque reforça o olhar – olha,
esse assunto está repercutindo.
Estou no meio-dia ainda. Já tive atividade própria e já me nutri de
informes produzidos pela equipe. Meio-dia e meia tem a segunda
reunião do dia, é a mais curta, termina uma hora. Aí é a reunião de
passagem, porque daí os editores já chegaram e assumem. Veem o que
pode ser manchete... Estou me referindo a um fluxo muito voltado para
o papel, mas ele também é voltado para a internet porque muita coisa
nós já vamos soltando ao longo do processo de produção na web. Muita
coisa não espera mais.
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Isso

deve

causar

conflitos

com

os

repórteres,

que

querem levar seus furos para o impresso...
Já foi assim, mas não causa mais. Pelo contrario. Três anos atrás
tinha esse conflito, mas hoje o repórter quer dar logo [o furo] na
internet. Ele solta o factual, porque ele sabe que a matéria dele no dia
seguinte vai ser mais aprofundada e mais analítica...
Então ao longo do dia vão se decidindo coisas que vão saindo. O
que era um simples retorno do repórter virou dois parágrafos e já pode
sair no smartphone, na internet, na rádio. Gente que vem dar entrevista
na rádio pela manhã vira áudio na internet, e assim vai. A coisa vai se
alimentando. Em paralelo a isso, eu no meu cargo tenho uma vida
executiva, tenho reuniões de estratégia, tenho compromissos, reuniões
de planejamento, comitês digitais, comitê de diretoria. Então a minha
vida não é mais só a redação, mas esses pautões eu vou lendo e fico
informado durante o dia. E o dia segue, saindo tudo instantâneo – a TV
Estadão produz vídeos, hoje temos toda a redação integrada,
trabalhando junto, com estúdio de TV no meio da Redação, estúdio de
Rádio no meio da Redação...
Quaro horas é a reunião de Primeira Página. Nessa eu ia, mas não
consigo ir mais. Nessa se define a Primeira Página do jornal no dia
seguinte. Veja que ainda é uma reunião voltada ao papel, mas as outras
mídias se aproveitam da reunião. A definição da Primeira Página não
deixa de ser uma definição de prioridades e de hierarquias. Então todas
as mídias entendem o que é mais importante.
A reunião de Primeira sempre foi às 16h?
Não, era mais tarde, puxamos para mais cedo. Era 17h. Quisemos
adiantar a elaboração, porque às 20h30 já temos fechamento da
Nacional. Assim você analisa mais, elabora mais. A produção recuou
muito. Vou chegar no por quê.
Eu diria que às 17h a minha vida executiva termina e eu
mergulho no jornalismo de vez. Ao longo do dia estou sempre batendo
papo com os editores, mas lá pelas 18h eu chamo a editora-chefe do
Estadão na minha sala e ela vem explicar para mim o que estão
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pensando para a Primeira Página. Eu recebo uma cópia do rafe. Aí eu
dou palpite.
Quem são os editores abaixo de você?
Eu tenho abaixo de mim o editor-chefe do Estadão, o editor-chefe
do JT, o editor-chefe da Rádio, o editor-chefe da Agencia Estado, o
editor-chefe de conteúdos digitais e o diretor de desenvolvimento
editorial, que olha horizontalmente todos os processos jornalísticos,
treinamento, capacitação, temas de trabalho. Mas o Estadão é o produto
mais robusto. Eu vejo pelo sistema o JT, acompanho rádio, internet, mas
às 18h tenho uma rotina com a editora-chefe do Estadão, que vem e me
apresenta a Primeira Página, assim [mostra um xerox do rafe
manuscrito da capa do jornal do dia seguinte].
A reunião das 16h termina às 16h30, depois eles vão ver as fotos.
Então a Primeira já está rafeada. E eles me mandam. Isso funciona
muito bem, é rápido.
Então 18h, 18h30 eu chamo a Cida e ela vem me explicar a
Primeira Página. Volta e meia eu mexo. Por que eu mexo, porque sou
melhor do que ela? Porque sei mais do que ela? Não, às vezes
simplesmente porque estou mais distante. Eu tenho uma brincadeira no
processo jornalístico que é assim: 14 cabeças pensam melhor do que
treze. Os numerais variam. Mas sempre alguém soma. Eu não participei
dessa discussão aqui [exibe a capa rafeada], mas estou informado ao
longo do dia. Frequentemente eu falo: mas você não acha que isso aqui é
mais manchete do que isso? Tem bastante discussão, e isso é uma coisa
bastante nossa, da minha personalidade. Eu estimulei muito. O Estado é
um jornal muito conversado. Um editor que dá espaço para o
subordinado dizer eu acho que não é assim, o jornal fica melhor. Quando
o chefe dá ordem e ninguém contesta, é um risco. E aqui temos uma
coisa muito colegiada, muito harmoniosa, mas no pique da qualidade,
para aprimorar.
Bem, aí ela discute comigo, a gente despacha algumas coisas do
dia... Esqueci de falar, quando eu chego eu chamo o chefe de reportagem,
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porque na reunião das 9h é feita uma critica do dia também, uma
avaliação da edição. E ele comenta comigo como estão as coisas.
Já são 18h30 na minha história. Ela sai da minha sala e vou
começar a resolver meu dia, responder e-mail, despachos, chamo minha
secretária e vejo a agenda, viagens, os dias seguintes, aquela coisa de
rotina. Às vezes chamo o editor do JT se vejo algo sensível, o chefe da
Agência passa aqui... Aí eu entro no sistema e começo a acompanhar o
fechamento um pouco, eu leio as 10, às vezes 20 principais matérias do
dia. Essa hora o Caderno 2 já rodou e está na minha mesa. Ele e o
Suplemento do dia seguinte.
O primeiro fechamento é 20h30. Aí eu palpito em manchete,
chamadas. A Primeira Página eu vejo bem: esse título na está claro, eu
participo do quebra-cabeça. Em geral, 21h eu vou embora. Então
trabalho de 10h às 21h.
Às vezes tem um compromisso, um jantar de trabalho, mas 21h30
geralmente estou em casa. Dá tempo de conversar com os meus filhos,
ver lição de casa. Enfim, tenho minha vida normal.
Consegue manter uma vida social?
Se eu tenho um compromisso eu consigo às vezes escapar umas
20h e vejo a Primeira por PDF, pelo iPhone. Palpito, vejo. Mas via de
regra vou dormir umas 23h30. Mas antes de dormir eu ligo para a
redação. É a hora que fecha a SP. Pergunto se tem alguma novidade.
Tem um ramal que toca que já sabem que sou eu. Aí está lá o redator da
Primeira Página. Eu sempre ligo, não sei dormir sem ligar.
Esse esquema funciona mesmo que eu esteja em Brasília – eu
volta e meia vou a Brasília. Jantar com ministro, manter contatos. Se
estou lá, eu ligo. Até para o exterior. Semana que vem estarei no Chile e
vou manter essa mesma rotina. Onze e pouco eu falo com a redação, e é
legal ficar sabendo. Entrou tal coisa, acabou a votação, teve um tsunami
não sei onde, morreu fulano, estamos trocando tal chamada. Pode
acontecer de me ligarem, perguntado algo.
Aí vou dormir, acordo no dia seguinte e começa a mesma coisa.
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Fim de semana: na sexta-feira a rotina é um pouco diferente,
porque na sexta acontece tudo isso e a gente dá uma olhada... aquele
pescoção da madrugada não tem mais, mas vai até 1h, 2h. No começo eu
saía daqui 1h, 2h. Hoje é difícil sair antes de 23h. Porque daí eu vejo o
domingo, leio a matéria da manchete. Eu ainda participo da reunião de
domingo, que é sexta às 19h. A edição de domingo é uma edição
importante, então eu participo e às vezes risco junto a Primeira de
domingo. Então domingo eu já adianto e sei mais ou menos a ideia da
segunda-feira, o que vai ser manchete, se vai ter G-20, o que está
acontecendo, o Lula está onde, tem final do Paulistão... Aquele
planejamentão, quem estará no plantão, converso com o plantonista,
peço atenção a isso e aquilo. No JT a mesma coisa.
Então eu saio daqui na sexta às 22h, 23h. E no fim de semana eu
ligo. Eu não dou plantão, mas também não relaxo nenhum fim de
semana. Todo fim de semana eu ligo, Sábado, por volta do meio-dia, uma,
antes de fechar a edição da banca, eles me mandam os PDFs. Sábado
19h, domingo 19h, e às vezes domingo de noite eu acabo trabalhando,
tenho o sistema em casa e acesso o jornal. Essa é a vida. Precisa gostar,
né?
Muitos

autores

comparam

o

jornalismo

ora

com

sacerdócio, ora com a medicina, pela não divisão do tempo do
trabalho e do lazer. Você acha que é comparável a essas
atividades?
Sacerdócio é uma figura inadequada. É sim uma profissão
envolvente. O sacerdócio tem a ideia de que não faz mais nada na vida, é
uma devoção total. Eu prefiro dizer que é uma profissão de
envolvimento permanente, eu estou permanentemente envolvido com a
noticia, com a informação.
Agora, aí você tem um biorritmo, que te exige descanso. Eu
consigo dar uma desliga. Chego em casa e não fico falando de trabalho,
não fico fissurado. Fim de semana também. Tem esse momentinho que
eu ligo, mas bati o telefone no gancho e desliguei. Estou brincando com
os meus filhos. Minha mulher não é jornalista, é pesquisadora. Ela me
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conheceu numa Redação, era pesquisadora do Datafolha. O que acho até
bom. Mas ela conhece a rotina.
Quando eu tiro férias procuro dar uma boa desligada para
descansar. Aí eu delego, o pessoal sabe onde me achar, mas não fico
acompanhando edição, lendo Primeira Página. Não consigo tirar férias
de 30 dias, mas saio duas semanas em janeiro, uma em julho e outra em
maio ou outubro.
O que mudou na rotina do editor de jornal com a
internet?
Tem prós e contras. Acho que mais prós do que contras,
certamente. Mas os contras são de extrema atenção. Os prós:
evidentemente você tem hoje muito acesso a informação. Antigamente
você fazia pesquisa de um assunto, acessar uma publicação estrangeira,
assinatura de publicações estrangeiras – isso era privilegio do gabinete,
dos chefões. As redes sociais, você consegue ver os assuntos sensíveis,
mapear o mundo, enfim.
Tem um contra que eu acho relevante, que se não for bem tratado
pode virar um contra muito importante em relação a todos os outros
prós, que é o risco da dispersão. Nem sempre mais informação é melhor
informação. Você tem tanta informação a tanto tempo, tanto update,
que você perde o tempo de reflexão. O tempo de pensar. E para editar
bem é preciso pensar, é preciso entender, parar para entender o
cenário. Entender o contexto. E esse ambiente saturado e interativo
pode levar a essa desatenção, ao erro, à conclusão precipitada. Esse é o
maior desafio do editor hoje.
E na seleção de temas? Temas que antes da internet
temas que não virariam pauta hoje o são.
Vou olhar pelo lado positivo: eu acho que o ambiente é mais rico.
Desde que o editor combata esse risco anterior. Esse risco de que você
falou acontece se ele não pensar bem. Então veja que a internet traz com
ela a riqueza informática, mas ao mesmo tempo a ameaça de não
pensar.
Diante disso o editor ganha ou perde importância?
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Ganha. Ganha muita importância. A tarefa dele está ainda mais
nobre hoje. Quando a gente redesenhou o Estadão em 2010, a nossa
ideia foi propiciar a melhor experiência em cada mídia. Não faça uma
mídia imitar outra. É bobagem fazer um jornal de papel resumido, pra
imitar a internet porque as pessoas estão sem tempo. Não, vamos fazer
a melhor experiência que o papel pode dar. Então nós fizemos um jornal
para quem gosta de ler. É um jornal com mais aprofundamento, mais
peças analíticas e mais entorno da notícia – sem perder o gancho
noticioso. Mas mais bastidores, mais comentário e mais prospecção. Eu
brinco que hoje mais da metade do Estadão ainda é legível às 21h.
Porque ele tem muita análise, muito comentário, muito entendimento da
notícia.
Não houve receio na hora de implantar essa filosofia?
Foi feita com muito estudo, muito debate interno que nos deu essa
convicção.
Que foi na contramão de iniciativas de outros veículos...
E verdade. A gente sabe que o repórter pode dar o hard, o
breaking news, na web, que ele tem espaço de elaboração garantido no
dia seguinte. Se eu transformo o jornal em notas informativas então se
eu sou repórter e tenho informação quente eu vou guardar. Se eu tenho
a garantia de que o meu produto impresso é analítico, eu solto aqui
agora e amanha complemento em uma leitura mais agradável. Então
esse é o paradigma que a gente usou.
Vocês conseguem atingir um público jovem?
Acho que a sociedade está evoluindo de uma forma muito
interessante. A valorização da informação não é uma questão de idade.
É uma questão de atitude, de formação. Pela audiência Marplan, onde
crescemos mais nos últimos anos foi nos jovens. Há uma busca, uma
volta, à credibilidade, à fonte informativa, que é um pouco o mote da
nossa campanha que está no ar.
Isso de certa maneira é um refluxo da internet, da
saturação de informação ali?
É, eu acho.
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Do lado do editor, ele está mais importante, mas também
mais fragilizado em suas posições? É mais fácil contestá-lo.
Não vejo isso como uma fragilidade, mas como enriquecimento. O
editor está exposto a um ambiente mais nutritivo, mais rico. E de novo:
se ele souber cuidar bem da sua formação... ele tem de estar bem
informado. O que não é sinônimo de estar volumosamente informado.
E também convicto das suas escolhas.
Convicto das suas escolhas. E hoje estamos caminhando aqui para
que o editor seja editor de um tema, e não de uma mídia. O cara que
edita economia edita na web, no smartphone, no tablet e no papel. Ele
pode gerenciar. Dar o breaking news nessa mídia e produzir para o
papel no dia seguinte todo o contexto dessa coisa, reunindo opiniões,
trazendo engajamento.
O editor está mais em contato com os leitores do que
antes da internet?
Bem mais. Isso é bom. Antes era encastelado. É bom desde que ele
não perca uma coisa: um editor deve fazer escolhas, e deve apresentar
de forma franca essas escolhas ao seu público. Ele não está ali para
fazer o que o povo quer, senão ele perde o sentido. É um risco grande.
Mas ele deve ouvir a voz do povo e considerá-la.
E o papel do jornalista na sociedade, mudou?
Acho que ele mudou de formato. Minha análise é positiva. Acho
que era mais cômodo. A gente era um intermediador entre a informação
e a sociedade. As pessoas quase não tinham acesso à informação. Então
o que eu escolhesse, o que eu dissesse, as pessoas iam valorizar. Hoje,
pro meu trabalho como editor ser valorizado, eu preciso trabalhar muito
mais. Então acho que isso é uma oportunidade para eu me destacar.
Não basta ter informação bruta.
A informação bruta já está chegando, eu preciso agregar valor a
isso. Então acho que o papel está valorizado, mas está mais difícil. Mais
complexo, não sei se mais difícil.
O que o editor precisa ter para ser bem sucedido nesse
papel?
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Acho

que

está

exigindo

mais

da

formação

pessoal,

do

treinamento. O treinamento hoje envolve outras habilidades; desde
manipular um sistema de pesquisa, um sistema de produção editorial,
até uma publicação na web e entender mais o mundo, e o mundo está
mais multifacetado. E a complexidade da informação faz parte disso.
Não tem mais aquela coisa maniqueísta do lado e o outro lado. Muitos
assuntos têm muitos lados. Você precisa dominar uma narrativa que dê
conta desse multifacetado.
E onde estão as maiores deficiências dos editores hoje?
Hoje o editor moderno tem que saber planejar de forma muito
integrada. E a edição final, todos os elementos da edição, e ele vai ser
atropelado. Porque no papel você já tem que dominar a narrativa,
infografia, foto, construção da página... e aí já chegou vídeo, áudio, posts.
Tem muita coisa para dominar.
Quem

não

dominar

vários

suportes

está

fadado

a

desaparecer?
Não, seria uma incoerência eu dizer isso. Eu não posso condenar o
sujeito monomídia. A nossa convergência, que foi indicada na edição
deste mês como modelo de convergência no Brasil, eu acho que grande
parte do sucesso dela é que não foi por decreto. A gente foi trabalhando
as pessoas e deixando espaço pra coisa surgir, e ela nasceu de baixo pra
cima, não por ordem da chefia. Respeitando as diferenças individuais.
Nós vamos conviver com o sujeito que saiba editar só em papel, por que
não? Claro que não dá para ser todo mundo, mas eu vou ter isso. E vou
seguir a media estatística da população da redação.
Os jornalistas são divididos por mídia na Redação?
Não. Eu tenho uma liderança de conteúdos digitais, mas ela olha a
plataforma. Olha a multimídia, a equipe de áudio, vídeo, TV. Mas a
produção jornalística, os pauteiros, olham tudo. Já sugerem o que dá
chat, vídeo. Já é integrado, no Estadão e web temos um pauteiro por
tema.
E em termos de atitude, como é o editor? Isso mudou?
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As mídias sociais, a internet, desencastelaram [os jornalistas]. O
que não quer dizer perda de poder, poder no sentido de missão. A edição
é um valor. O ato de editar é um valor importante pra sociedade. Mas
introduziu humildade no sentido de que é preciso editar bem, é preciso
estar preparado, estudar. Porque isso é prestar um serviço para as
pessoas. Hoje de uma certa forma as noticias estão aí disponíveis, mas
quando eu monto o contexto de forma honesta, com ética, e construo os
nexos para a pessoa, eu trabalhei para ele. As pessoas querem
conveniência, querem quem trabalhe por elas e ofereça algo, isso tem
valor.
E ficou mais difícil esconder a notícia que não queriam
publicar por interesses...
Sim, claro, certamente. Editar ficou mais complexo, mas ficou
mais interessante também.
Isso sempre foi desonestidade, mas antes você nem ficava
sabendo. Hoje você fica e é obrigado a se posicionar.
E na relação entre repórter e editor, o que mudou? O
editor está mais bem informado, isso causa tensões?
É. Imagina com os correspondentes internacionais. Antigamente
aqui ninguém sabia de nada. Lá se o cara lesse o jornal do dia já estava
ok. Hoje às vezes você está na frente do cara, aqui. Ficou mais difícil. O
repórter hoje tem que ser quase um mini editorzinho do assunto dele, se
especializar, entender. Ficou mais interessante também. De novo, é
seleção natural: o repórter que ficou no paradigma anterior dançou.
Teve uma mudança de paradigma aí.
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Suzana Singer
Formação: Ciências Sociais – USP e Jornalismo – PUC-SP.
Ombudsman da Folha de S.Paulo.

Como foi o início da sua vida profissional?
Em 1988 fui contratada como repórter de Educação e Ciência na
Folha de S.Paulo. Depois eu virei pauteira de Educação e Ciência, fiquei
um tempo nessa área e fui transferida pra Cotidiano, onde virei editoraadjunta. A primeira experiência de fechamento foi em Cotidiano, mas eu
cuidava mais de pauta. Fiquei um tempo como editora dos suplementos
de domingo, Imóveis, Empregos etc.
Então no meio da Eco-92 me chamaram para assumir Cotidiano,
onde fiquei por 5 anos como editora. Depois fiquei como editora de
Especiais e fui para a Revista da Folha. Lá a gente criou o Guia e a
Revista da Folha. Fiquei lá uns 4, 5 anos e fui para a Secretaria de
Redação, no fechamento. Depois de alguns anos, virei ombudsman.
Você pegou uma época pré-internet no Cotidiano. Você
acha que ficou mais fácil ou mais difícil editar com as
ferramentas hoje, com a internet?
Eu acho que tem um lado mais fácil; primeiro você tem acesso a
todas as notícias muito mais facilmente, você consegue descobrir o que
está acontecendo no mundo através das agencias etc. Você fica sabendo
no que a concorrência está apostando durante todo o dia Antes a gente
ficava às cegas até o Jornal Nacional, depois a gente imaginava [a
concorrência] e era um susto no dia seguinte. Hoje raramente você vai
se surpreender no dia seguinte.
Outro lado fácil é que você consegue pesquisar qualquer coisa no
Google. Se você está fechando uma matéria e ficou desconfiado de uma
data de um negócio você checa facilmente. Ficou muito mais fácil
pesquisar imagem: eu quero uma foto de uma criancinha assim. Eu sou
da época em que você precisava olhar as pastas de fotos no Banco de
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Dados, você ia escolher uma foto pra matéria. Então tudo isso é muito
mais fácil.
O que eu acho que fica mais difícil é que você tem uma pressão
maior. Todo mundo sabe a quantidade de informação que você tem e o
que você esta dando. Para escolher, editar, é mais confuso, mais difícil.
Você perde mais tempo, mais energia, tentando buscar um monte de
coisas, e aí acaba se diferenciando pouco. Se diferenciar e conseguir
fazer uma edição muito diferente do que todos tem é mais difícil.
Hoje cada repórter produz muito menos do que produzia antes, eu
acho, e vai-se muito menos à rua, porque conseguem pesquisar,
entrevistar, mandar email pra qualquer pessoa em qualquer lugar do
mundo. Com isso você sai menos da redação você vê menos coisas, vê
menos gente, as matérias ficam mais pasteurizadas.
Os jornais ficaram mais parecidos?
Ficaram, sem dúvida, bem mais parecidos. Eu acho que agora eles
estão também sendo influenciados pela... acho que muito da internet em
jornalismo é influenciada pelo impresso, mas o impresso hoje também é
influenciado pela internet. Você vê uma matéria que está sendo super
vista e também traz aquilo. E essa coisa toda fragmentada, toda
quebrada, esse tipo de leitura da internet está migrando para os jornais.
Se os editores tem mais material à disposição, o que
falta para fazer uma edição com mais personalidade e
melhor?
Desde que vários jornais juntaram as redações [de impresso e
internet], os editores são os mesmos, eles são pressionados inclusive
para terem um ritmo diferente do de antes, quando fechavam uma vez
por dia. Hoje em dia se pegou fogo no metrô o cara tem que ir botando
um monte de coisa no ar.
O jornal em geral vive um dilema que é assim: não é verdade que
você não precisa dar as notícias porque todo mundo já sabe de tudo. Eu
estou convencida disso, porque o leitor quando a gente faz pesquisa quer
que o jornal conte o principal para inclusive ele saber que é verdade,
porque ele não confia totalmente na internet. Só que por outro lado só
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contar o que aconteceu ontem não basta mais, porque realmente a
internet está dando muita informação. Então ele tem que tentar dar
conta do trivial e pensar em um diferencial, pelo menos nos assuntos
principais. É uma coisa bem desafiadora.
O editor por um lado é refém dos repórteres, que é quem traz as
informações. Eu lembro que a gente ficava desesperado quando o
repórter não dava retorno e não existia nem celular. Hoje em dia o
editor se vira sozinho. O editor está menos refém do reportariado, isso é
importante. Agora, ele precisa ter uma tremenda disposição para dizer
todo mundo vai dar isso amanha, então eu vou dar aquilo.
O editor de jornal está fazendo isso, bancando apostas
contra a corrente do online?
Às vezes. Tem uma tentativa de fazer isso. O problema não é nem
ter a vontade de fazer. É que se você não tem bons assuntos ou boas
abordagens extras não adianta. Aposta no diferente, mas o diferente às
vezes é tão menos importante do que o óbvio que fica ridículo. Então
vamos dar na capa uma história maravilhosa sobre uma escola no Irã,
porque temos um correspondente lá. Mas nesse dia a Espanha foi à
bancarrota. Não adianta, a gente tem que ter muita qualidade no
diferente para bancá-lo no lugar do óbvio, e isso é muito difícil.
O editor ganhou ou perdeu importância para a empresa
e para a sociedade?
Para a empresa jornalística eu não sei responder, de verdade. Mas
nesse mundo da internet o editor é cada vez mais importante. Mas acho
que as pessoas cada vez querem menos ser editores. Eu tenho essa
impressão. Que os jornalistas têm hoje muito mais ambição de ser
repórter, blogueiro, colunista... a internet cria tantas notoriedades que
vão e vêm que a tentação de ter o nome em algum lugar é grande. É a
geração Facebook. E o trabalho do editor é anônimo, você fica nos
bastidores, e ninguém sabe quem você é. Então a impressão que eu
tenho é que cada vez menos gente se interesse por esse trabalho.
Não foi sempre assim?
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Acho que não. Quando eu comecei tinha mais gente que gostava da
ideia de editar. Eu sempre gostei. Claro que a reportagem tinha o grande
mérito de sair pra rua, conhecer gente diferente, isso continua igual.
Mas hoje é tão fácil, você cria um blog, tem coluna, qualquer um vira um
opinador. Acho que está desvalorizado esse trabalho entre... mas tudo
isso é impressionismo.
Mas o que vai diferenciar o jornalismo de qualidade do jornalismo
de internet, alem dos furos, é a hierarquização. Você tem esse
mundaréu de coisas sobre a sua cabeça, precisa ter alguém que diga o
que é mais importante, hierarquizar, colocar ordem no caos. Essa
geração criada com internet tem uma memória muito curta, então você
fala em um personagem e não sabem quem é. Então é trabalho do editor
dizer olha, vamos explicar o que é isso aqui, o que significa, todo esse
trabalho de tradução e hierarquização do mundo está na mão do editor.
Eu aposto cada vez mais na importância do editor, mas não sei se isso se
reflete na direção das empresas, se estão pagando melhor esse trabalho,
isso eu não sei.
E na relação com o público? Há mais facilidade de o
leitor e grupos de pressão entrarem em contato com o
jornalista. O que mudou?
Isso mudou muito. Antigamente você tinha basicamente a seção
de cartas e podia ligar e reclamar com a redação, o diretor...
Você sabia o que o leitor pensava quando era editora
antes da internet?
Não, só chegava quando faziam pesquisas, quando a gente pedia
pelo painel, pelas cartas. Era muito mais intuitivo. Hoje você vê os mais
comentados na internet e vê pelo menos o que está chamando atenção. E
não tinha canal para reclamar, dar opinião, era muito restrito. Na época
das Diretas o povo tinha que ir gritar nas ruas “O Povo não é Bobo,
Abaixo a Rede Globo”. Ninguém mais faria isso. Hoje em dia você faz
uma corrente via twitter... protesto ficou muito simples de fazer. O lado
melhor disso é que você cria novas vozes falando, não é só Folha, Globo,
Estado etc., você tem um monte de gente falando.
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O lado ruim é que tem grupos de pressão – não que não sejam
legítimos – mas que trabalham de forma pouco honesta, deturpam,
criam mentiras, fazem ataques pessoais. Nesse sentido embaralham a
situação, então não contribuem para melhorar.
Quanto a audiência é levada em conta no dia a dia do
editor?
Os editores são mais suscetíveis hoje do que eram antes. Ainda
não é uma coisa determinante, mas sim, começa a... A figura do
ombudsman traz isso de forma mais organizada. Mas ninguém está
ignorando as redes sociais.
Estão mudando critérios de notícia também depois da
internet?
Sim, tem um monte de coisas que, para o bem e para o mal. Muitos
assuntos aparecem por geração espontânea, a internet mesmo produz
fenômenos, personagens etc.
Acho que tem que tomar cuidado porque é legal trazer coisas da
internet, tem coisas legais que aparecem, mas saber que não da para
viver só disso, senão você é só alimentado pela internet. Eu ainda
acredito que o impresso e a televisão pautam a internet, raríssimas
vezes acontece o contrário.
A figura do editor está mais dessacralizada para o
leitor, sociedade?
Está tudo mais acessível, muito mais próximo.
Isso angustia os editores?
Acho que traz mais angústia para os colunistas. Quem faz coluna
de opinião. Mesmo pessoas mais experientes sinto que ficam muito
incomodadas com ataques pessoais, agressões pesadas. Estão mais
expostas. Eu nunca passei por isso, mas sei de histórias de colunistas
que tem filhos que leem comentários [e ficam chateados]. Criam-se
mentiras facilmente.
Os editores estão se saindo bem nessa mudança de
paradigma?
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Acho que o problema não é tanto dos editores, mas a direção das
empresas está perdida ainda. Até entendo que esteja, mas está muito
perdida ainda. Falam assim, a gente tem que ser mais profundo e
analítico porque está tudo na internet. Ao mesmo tempo falam não
adianta ter textos de três páginas porque ninguém lê. Então tem que ser
relevante em poucas palavras, mas existe um limite. Você fica jogando
em uma seara [complexa].
Você tem muito mais concorrência, e não só de informação. O
tempo de quem te lê é sem dúvida nenhuma [menor]. Acho que isso é a
maior revolução. Veio até antes da internet, com celular. Quem
consumia impresso e televisão hoje tem muito menos tempo para
impresso e televisão. O cara tem TV a cabo, tem celular tocando o tempo
todo, ele tem um monte de coisas que não tinha antes. Então o tempo
dele é escasso: ou você entrega para ele um negócio que vale a pena...
Para os veículos de interesse geral é muito difícil se posicionar. O
exemplo de quem está se saindo bem é sempre a Economist, que
realmente continua vendendo super bem. Eles fazem um trabalho muito
firme, muito refinado, mas eles têm um foco, é muito mais fácil você
fazer um negocio relevante segmentado do que você cobrir desde o
Mubarak até o último disco da Marisa Monte. É bem mais complicado.
Isso já mudou a cara do jornal, o fato de o leitor ter
menos tempo dedicado à leitura?
Eu acho que já mudou.
Quanto tempo o leitor investe diariamente na leitura do
jornal?
Eu chutaria que é metade do que era há dez anos. Se antes ele
gastava uma hora e meia no jornal de domingo, hoje passa quarenta
minutos. E no diário eu não sei nem quanto é, dá até medo de perguntar.
É muito rarefeito. Não quero dizer que a influencia do jornal não seja
grande, ela é grande. Mas a gente percebe isso. Na rotina das pessoas,
parar, tomar café, ler o jornal durante tanto tempo... já apitou trinta
vezes o celular antes de chegar na página 10, sabe?
O papel do jornal na sociedade mudou?
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Acho que sim, tem um peso menor, está em crise financeira, o que
o enfraquece, mas ainda tem uma influencia política muito grande, tanto
aqui quanto no exterior. Ainda é o lugar onde as pessoas procuram
credibilidade. Não é uma história em descenso, mas é uma coisa que
precisa se reinventar e descobrir qual vai ser o modelo de negócio que
vai sustentar isso. É difícil dizer.
Por que as pessoas leem jornal hoje?
O que a gente vê de resultado de pesquisa é: primeiro porque acha
os outros meios muito superficiais e procura profundidade e
credibilidade. E serviço.Os roteiros, que achei que iam acabar
rapidamente, que iam todos para a internet, ainda não é assim. Eu não
sei por que a internet não faz direito roteiro de cinema, teatro bares.
Isso ainda vende jornal. Qualquer tipo de serviço, esse mais óbvio e
outro, agora os juros caíram, onde posso fazer investimentos? O Jornal
Nacional não dá e na internet você não acha direito.
Agora, o hábito de ler jornal está diminuindo muito. É assustador.
Isso é super perigoso, a questão geracional, porque acho que é hábito:
você viu o seu pai fazendo, você faz. E se você não viu você não faz. Aos
45 você vai começar a ler jornal? Vai durar muito pouco. E a internet
tem esse lado enganador: as pessoas se convencem de que estão super
bem informadas. Eu tive um debate com um publicitário, gente que
ganha dinheiro com isso, e fala “ah, imagina, eu nunca mais li jornal,
tudo o que eu preciso está no meu tablet”. Mas eu duvido que alguém
consiga ler de verdade naquele negócio. A pessoa se sente satisfeita com
algo que julga ser... Agora, todo mundo está sabendo de tudo. Está em
tudo quanto é canto a informação, todo mundo sabe que teve, está ali,
mas as primeiras duas linhas. Sabem qual é a pauta.
Outra coisa é que ainda existe o furo. É raro, mas ainda existe.
Não só contar as coisa antes, mas contar... denúncia do mensalão,
denuncia do cachoeira. Informação que vem antes pelo jornalismo.
Também está menos valorizado hoje em dia porque o seu furo dura meia
hora, o cara põe na internet em cinco segundos. Mas ainda existe.
Quais são as maiores preocupações do editor hoje?
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Eu acho que o primeiro ponto é a coisa da relevância, da
hierarquização. Saber escolher naquele monte de coisas o mais
importante.
Depois é incentivar o furo, a reportagem com substancia, que é o
que te diferencia dos outros.
E três eu diria que é apostar em algumas boas historias com mais
profundidade.
Estamos em uma era em que as historias humanas, de vida,
chamam muita atenção. Então investir em alguns produtos que sejam
diferentes do usual.
E os atributos do editor?
Acho que isso não mudou muito, é como já era antes. O editor é
esse cara que tem uma certa formação, algum background para
conseguir dialogar, conversar, com que está ali. Tem que ser um cara
líder de equipe, e isso é super importante. Ele é uma liderança, tem que
descobrir os novos talentos, apostar, reescrever textos, ter paciência. A
gente dizia que os editores são pagos para fazer todo mundo parecer
mais inteligente do que é. É isso. Tem editor que escreve, mas o clássico
é um anônimo, ninguém sabe que ele existe, e todo mundo fala nossa que
maravilhosas as matérias de fulano, mas não sabem que o editor ficou lá
horas ou dias reescrevendo, pedindo mais coisas. Mas claro que ele tem
poder, está com a faca e o queijo na mão.
Acho que tem que ser um cara realmente com espírito de... e com
alguma ousadia. Um cara que só joga na retranca e com internet ele
consegue se virar, se garantir.
Outra coisa legal da internet são os comentários das matérias.
90% é lixo, mas tem um tanto de feedback automático. Você põe a
matéria ali e sente. Tem coisas que valem a pena.
Como é a sua rotina?
Acordo 6h30 e leio superbem a Folha, leio o Estado direito, olho o
Globo e olho o Valor. O Globo eu folheio, o Valor eu olho a Primeira
Página. Dou uma olhada rápida no New York Times e no El Pais pela
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internet e aí eu começo a fazer a critica. Isso me toma a manhã inteira.
Recebo as mensagens dos leitores durante a manhã, e às vezes me ajuda
[a encontrar erros]. Faço a critica até a hora do almoço e à tarde me
dedico a responder os leitores, pesquisar os assuntos mais delicados, e
começo a pensar na coluna de domingo. Na Redação chego por volta de
14h30. A parte da tarde é isso.
Costuma sair que horas?
Isso varia muito. Hoje eu saio umas 18h30, mas sexta-feira eu
saio umas 23h para fechar a coluna.
Você administra melhor sua vida pessoal hoje, em
relação aos tempos de editora ou Secretária de Redação?
Eu não trabalho menos horas hoje em relação a quando estava na
Secretaria de Redação. Tenho de trabalhar todo domingo, se eu não
parar na segunda é impossível. Eu faço sábado e domingo. Mas eu tenho
isso, a minha obrigação durante a semana é entregar a critica na hora
do almoço. Eu não faço isso, mas se eu quiser ir ao cinema no meio da
tarde eu posso. Mas eu também recebo gente, dou muitas palestras.
O que você gostaria de incluir na sua rotina e não
consegue?
Como ombudsman [a queixa é]: se eu pudesse ler menos jornal.
Cansa ler todo dia as mesmas coisas. No fundo é a mesma angústia de
quando era Secretária de Redação. É tanta variedade de assunto no
jornal que não entende de nada profundamente, está sempre pinçando
coisas. E não tem tempo de falar agora eu vou estudar isto. Você tem
uma sensação esquisita de que está emburrecendo. Você pensa em cinco
linhas. E o jornalismo também tem uma coisa, diferentemente de outras
profissões, o expediente não acaba. Agora com internet você fica o dia
inteiro lendo.
Tem lado escravizador de internet, smartphone etc.,
para o jornalista?
É enlouquecedor. Minha sensação é que demorava muitas horas
para fazer uma edição bem feita quando eu era editora de Cotidiano
[pré-internet], você ficava exausto. Mas você não ficava tão à mercê da
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notícias, tão exposto, tão acionado. Agora nunca acaba, o jornal nunca
está fechado, pode melhorar isto e aquilo. É totalmente paranóico. Eu
não sei como estão se organizando com isso, com a coisa do 24 horas,
mas deve ter uma equipe só cuidando disso, ou você pira.
Isso não é só no jornalismo, na vida das pessoas também. Estão o
tempo todo localizáveis, atualizando o Facebook. Acaba virando uma
angustia. Você não fica sem fazer nada.
O jornalismo hoje é mais importante ou menos do que
antes da internet?
É mais importante. Pela filtragem e da confiabilidade. E por botar
ordem no caos. Guardando as devidas proporções, é como se não
houvesse o Google – a pesquisa na internet seria algo impossível. Não
adianta ter tudo lá se você não consegue filtrar. Vamos supor que
acabasse o jornalismo. Teríamos o que? Um milhão de blogs? Você ia
começar a leitura por onde?
Mas

o

leitor

não

acha

que

o

jornalismo

é

menos

importante hoje?
Acha. Eu não sei nem se os jornalistas têm consciência [da
importância do seu trabalho hoje]. Eu acho que eles não dão
importância porque caiu-se no erro de dar notícia de graça. Os portais
davam notícia de graça. Notícia virou uma coisa barata. Um jornalista
falou pra mim: antes a gente produzia roupas da Chanel, agora a gente
faz qualquer porcaria. Se eu acho notícia de graça por que eu vou pagar?
Agora, vai explicar que o negócio é diferente... Ele está acostumado que
aquilo ali não custa nada.
Será que o jornalista sabe que o seu papel é mais
estratégico hoje?
Eu tenho a impressão que não. Tem essa conversa fiada: hoje em
dia todo mundo tem uma câmera no celular, todo mundo pode botar a
sua notícia no Twitter, jornalismo cidadão, eu estou na Primavera Árabe
e tuíto. Se isso fosse verdade não haveria jornalista morrendo na Síria,
estaria morrendo à toa. Mas isso cria essa cultura de que é uma coisa
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descartável, barata e dispensável. Todos nós fazemos, qualquer um pode
fazer.
As empresas têm um problema, porque estão sem grana. A
tentação de você... porque é tudo muito mais fácil. Por que você paga um
correspondente? É complicado.
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Fabio Santos
Casado
Pai de dois filhos de um ano de idade, gêmeos.
Jornalista formado pela ECA em 1990.
Freelancer, ex-diretor de redação do Destak.

Qual é a sua formação?
Minha formação é de jornalista mesmo. Eu fiz a ECA, na USP. Me
formei em meados de 1990. Deveria ter me formado em 1989, mas
fiquei mais seis meses enrolado lá por causa do TCC. Comecei a
trabalhar com jornalismo ainda na faculdade, em assessoria de
comunicação.
Logo depois, ainda na faculdade, eu fui para a imprensa sindical.
Eu trabalhei no jornal Voz Operaria, que era o órgão central do Partido
Comunista Brasileiro. Trabalhava como repórter, mas fazia um pouco de
tudo.
De lá eu fui para o sindicato dos metalúrgicos de Osasco, até 89. E
em 90 eu fui para a Folha de S.Paulo. Fui participar do lançamento dos
cadernos regionais. Depois eu fui para a Agência Folha, já como
coordenador. Eu virei chefe logo, os caras gostam de quem é organizado.
Sua primeira experiência de edição foi na Agencia Folha?
Ela foi mais uma chefia de reportagem. Edição mesmo foi na Folha
da Tarde, onde fui secretário de redação, quando a Junia Nogueira de Sá
foi para reformular o jornal e tentar fazer um jornal de classe media. Ali
eu fui editor, em 1992.
Da

entrada

na

Folha

como

repórter

a

se

tornar

secretário da FT foram só dois anos?
Dois anos. A Folha tinha muito disso, de colocar moleques no
comando. Foi o que aconteceu comigo. Só que não deu certo, a Junia saiu
e eu fiquei meio órfão. Veio o Alon, que também saiu, e depois o Nilson,
que hoje está no Agora.
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Aí eu saí, fui estudar inglês e passei um tempo na Inglaterra.
Voltei para trabalhar no Globo, na Sucursal de São Paulo, cobrindo a
campanha de 1994 do Fernando Henrique. Voltei para ser repórter. Daí
fiquei um ano e pouco e fui para a Prefeitura de Santos. Fui diretor de
comunicação, mais um ano e meio e saí para fazer a campanha do Serra
de 96. Em 97 fui para a revista República, onde fui editor muito tempo e
cheguei a editor-executivo. Daí virou Primeira Leitura e eu fui junto.
Fiquei até 2006, quando saí para fazer o Destak, onde fiquei de 2006 a
2011.
O fazer jornalístico em jornais mudou hoje em relação
aos anos 80/90, antes da internet? Como?
O publico ficou mais presente e mais impertinente, às vezes com
violência no contato que a gente não tinha antes, quando o contato era
apenas via carta. A carta o sujeito demorava mais tempo para fazer,
portanto precisava pensar mais, ele tinha de levar aquela porra no
Correio, enfim. Precisava de uma resolução muito forte dele para
interagir com o jornal.
A internet tornou tudo imediato, tudo mais fácil. Muitas vezes o
cara interage com o jornal, com o editor, de uma maneira abrupta e
portanto impensada.
Leitor sempre é indignado, a indignação rápida às vezes é
impertinente.
Portanto aumentou a responsabilidade do editor no trato com o
público, você não pode responder na mesma moeda apesar da cobrança
ser intensa, e passou a tomar um pouco mais de tempo também do
trabalho do editor. Como a relação é mais intensa e mais volumosa, tem
mais gente escrevendo, mais cartas chegando, mais e-mails, passou a
ocupar mais tempo do editor. Eu não sei como é isso nas grandes
empresas, onde você tem um filtro, a seção de cartas tem um editor
específico. No caso do Destak e na Primeira Leitura, onde vivi a coisa
mais intensa da internet, os leitores escreviam direto pra gente, os
emails eram publicados e as pessoas escreviam diretamente – coisa que
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os jornais não fazem, não publicam e-mails dos jornalistas, só dos
colunistas. Isso passou a ocupar mais tempo.
Esse contato mais fácil e rápido de alguma maneira
dessacraliza a figura do editor?
Acho que de certa forma aproxima do leitor, e portanto faz com
que o leitor perceba que do outro lado tem uma pessoa comum. Ao
mesmo tempo a reação dessas diversas pessoas que escrevem pros
jornais... e aí falo da experiência do Destak, que é um jornal que chegava
a muita gente de muitos tipos. Você acaba tendo de interagir com um
público um pouco complicado, no sentido da educação formal mesmo,
pouco estudados.
A maior participação dos leitores no Destak deve-se
mais ao fato de ser um jornal gratuito ou de haver a internet
como facilitador do contato?
Tem a ver com ambas as coisas. Basta ver que tínhamos um canal
de Fórum, criticas e comentários no site do jornal. Muita crítica vinha
por ali. Isso intensificou, então tem a ver com a internet. Agora, para a
surpresa de muita gente, muita coisa chegava também por carta. Eu
tinha um leitor por exemplo que fazia um patrulhamento do jornal, e em
especial das minhas colunas. Um leitor homofóbico que me chamava de
“Fábia”. Porque todo aquele debate ali sobre casamento gay, eu escrevia
sobre aquilo e o jornal publicava matérias sobre aquilo, sobre homofobia
e tal, e esse cara mandava carta toda vez que saía matéria sobre o tema,
dizendo que estávamos promovendo a causa.
Isso tem a ver com outra coisa também – e aí tem a ver com o fato
de ser gratuito – o jornal chegava às mãos de pessoas pouco
acostumadas com o consumo de informação impressa. Eu recebi um
email, por exemplo, indignado de um pai de família porque publicamos
uma foto de um casal gay se casando. O cara ficou indignado: como
publica um negócio desses?
O interessante que muita gente, uma vez que você argumentava e
defendia o ponto de vista do jornal, muita gente se convencia que a coisa
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não era assim tão grave ou pelo menos diminuía o grau de irritação com
o jornal, aceitava que fazia parte do jogo.
Diante

disso,

o

editor

deveria

adquirir

novas

habilidades no que diz respeito a essa relação com os
leitores?
Eu tinha essa relação com os leitores porque optei, assumi isso. De
uma maneira geral, nos jornais, isso não chega a ser uma coisa
importante. Imagino que os editores de site, onde há áreas de
comentário, e onde a possibilidade de patrulhamentos vários é bem mais
intensa, acho sim que isso exige uma nova habilidade e uma consciência
de que você não pode se render a essas patrulhas.
Aliás, essa consciência, ai sim, os editores tem de ter isso muito
claro. Ai acho que o fenômeno de internet potencializa, mas não se deve
apenas a ela, se deve ao ambiente do politicamente correto, no caso
especifico do Brasil, ao crescimento da esquerda e do PT como poder
político, hoje há um patrulhamento, uma exigência de que você seja
falsamente equilibrado muito grande.
Você não pode fazer uma matéria sobre o MST mostrando que às
vezes praticam atos terroristas – isso é coisa da Veja, a Veja faz isso e
muitas vezes é chamada de parcial. Mas as pessoas estão confundindo
parcialidade com objetividade – eles fazem mesmo! E você vê muitas
vezes os editores se patrulhando: “ah, dei uma porrada no governo
federal, tem que dar uma também no governo do Estado. Dei porrada no
PT tem que dar no tucano. Parece que tem de pedir licença para ser
crítico. Mas isso não tem a ver só com internet, a internet vira apenas
ferramenta de uma espécie de Zeitgeist.
Mas aumenta a pressão sobre os editores?
A existência dessa ferramenta aumenta. O editor tem de ser
atento, consciente de suas decisões e ter boas justificativas pra elas.
Sobre isso, parece que o editor precisa estar mais
preparado para justificar. Antes da internet ele podia ser
mais relapso nisso?
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Não acho que seja uma questão de ser relapso, acho que havia a
justificativa, havia um norte guiando as pessoas. O que há hoje é uma
fragilidade na posição do editor justamente por conta disso que eu falei.
É muito fácil questioná-lo, e é muito fácil organizar esse questionamento
– via rede social e rede de email você monta um batalhão de
questionamentos. Antes era um leitor que escrevia e meia Dúzia liam
aquela carta e escreviam também. Hoje, você rapidamente no meio dos
seus amigos ou se é um grupo organizado você entope a caixa do
ombudsman de e-mail. A posição do cara que está lá decidindo no dia a
dia fica fragilizada. E o que eu percebo é que os meios de comunicação
tem uma certa dificuldade de perceber essa organização e de lidar com
ela, e daí fazem o jogo do bate aqui e bate ali também, tratando como
iguais coisas diferentes. Mas isso não tem a ver só com internet, isso
tem a ver com o tempo, com o momento que vivemos, com o
politicamente correto, que é uma praga para a pauta do jornalismo .
Basta você estar falando sobre um grupo “oprimido” que qualquer
coisa que esse grupo tenha feito de errado tem que ser minimizada. Pega
o exemplo do Pinheirinho. O que havia ali? Uma decisão judicial
mandando desocupar. A policia foi ali e cumpriu aquela ordem. Ah, teve
violência... Depois você vê que não foi bem assim. Teve violência, mas
não foi a policia que exerceu, foi a guarda municipal. Quando você vê a
foto que a Folha colocou como exército de Branca Leone. Quando você vê
um grupo se organizando daquela forma... Mas quem está por trás
disso? Aquilo não é só morador. A maioria dos jornais não seguiu por ai.
No fundo aquilo era um movimento de cunho partidário. Mas como era
uma população pobre e excluída, expulsa de uma terra que tinha
pertencido ao Naji Nahas, estão aí todos os elementos para falar tadinho
deles.
Esse é um exemplo extremo. Mas você pode pegar outros.
Qualquer coisa que envolva homossexuais, por exemplo. O politicamente
correto te faz dizer que eles são sempre vítimas.
Enfim, acho que fragiliza a posição do editor.
E o que muda na relação do editor com o repórter?

191
Hoje o editor tem mais capacidade de questionar a informação do
repórter por causa da internet.
O

editor

comunicação

ficou
no

mais

cenário

estratégico
atual,

diante

nas

empresas

de

da

overdose

de

informação?
Sem dúvida. É isso mesmo, o editor se tornou mais estratégico.
Ao mesmo tempo, acho que os meios impressos cometem o erro de
não perceber que os repórteres também se tornaram mais estratégicos.
Aí fica tudo horizontalizado, todo mundo tem a mesma informação,
quando se você tivesse um reportariado maior e com mais capacidade
de apuração e aprofundamento seria mais interessante.
Mas o fato é que sim, o editor ficou mais estratégico sim. Para
funcionar não como um filtro, mas como biruta dos ventos – se vão para
lá ou para cá.
Como que os editores sentem essa pressão do leitor?
Percebe isso no dia a dia?
Percebo. Os editores estão com mais receio: não podemos fazer
isso porque vamos ofender alguém E esse alguém sempre são os grupos
organizados. Tudo bem ofender a Igreja Católica e os privilegiados, o que
não pode são os pequenos grupos organizados.
E do ponto de vista jornalístico, há mais dúvida do que é
ou não pauta diante das escolhas de leitores nas redes
sociais? Diminuiu o poder de ditar o que é e o que não é
notícia?
Acho que não, o que é e o que não é pauta não teve alteração
fundamental. Talvez o universo tenha se ampliado um pouco para as
coisas que acontecem na internet e são puramente virtuais, digamos
assim. Acho que os movimentos do Facebook e historietas se
incorporaram à pauta, mas o resto continua sendo pauta.
Os

editores

têm

coragem

de

ignorar

as

ondas

e

modismos da internet, se acham que aquilo não deveria
entrar na pauta?
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Isso é verdade. Algumas coisas se impõem como pauta porque
sabem que seus leitores estão participando disso. Não dá para ignorar.
O editor tem que ser mais humilde nesse cenário?
Eu não conheço editor humilde. O editor tem que ser isso [dono da
verdade], porque ele tem que tomar decisões e fazer escolhas.
Evidentemente que será melhor editor o cara mais ponderado e mais
reflexivo nas suas decisões. Mas no fim das contas é um trabalho que
depende de algum autoritarismo. Vai ser assim porque desse jeito será.
No fim das contas é isso.
Nesse ponto você vê alguma mudança?
Evidentemente que todos aqueles fatores que falávamos de
internet influenciam nisso, mas a natureza do trabalho continua sendo a
mesma. O cara obtém informações de varias fontes, julga segundo
critérios conhecidos dos jornalistas e do veículo pro qual trabalha e
toma as decisões. No fim do dia ele é o responsável pela decisão, então se
o sujeito não conseguir bancar as suas decisões e ficar a rebote do que
vem de fora ele vai tomar decisões erradas. Evidentemente isso não
significa que tem que viver em uma bolha de marfim, refratário a
qualquer tipo de influencia. Pelo contrario, ele tem de recolher essas
influencias todas, tem que ter pontes com todas as outras áreas que o
jornal toca, mas no fim das contas a decisão é dele.
Vivia-se em uma torre de marfim antes da internet?
Não, acho que não. Talvez as pontes fossem menos largas e em
menor quantidade, mas o trabalho do editor sempre foi conectar o jornal
ao mundo externo.
Você percebe os editores questionando seu próprio papel
hoje? Uma angústia ou crise de paradigmas?
Acho que não na função do editor especificamente. Se rola uma
angústia, é sobre qual será o futuro daquilo que todos os que estão ali
fazem Não é do cargo de editor, mas da mídia para a qual ele trabalha.
Há sem dúvida no âmbito das empresas uma desvalorização do
profissional como um todo, não só dos editores. Não diria nem
desvalorização, há um rebaixamento salarial por conta do aumento da
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oferta de profissionais e do fato de que você hoje produz muita
informação com pouca coisa. Um aumento na produtividade nas pessoas
não levou, estranhamente, a um aumento no salário das pessoas. Mas
isso veio depois de um momento em que houve um grande aumento
salarial da categoria. E isso é uma realidade brasileira, não conheço isso
na Europa e nos EUA.
Tem um drama sendo vivido pela profissão – dentro da empresa e
para onde vai a mídia, mas acho que a sociedade compreende e valoriza
o papel do jornalista e da imprensa.
Se você perguntar para qualquer pessoa, vai dizer que a imprensa
distorce. Mas também vai dizer que a imprensa é necessária. Não acho
que isso seja uma ameaça.
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Noelly Russo
Freelancer. Ex-diretora de Redação dos jornais Metro e MTV na
Rua. Ex-Editora na FSP

O que mudou na função do editor?
Um dos poucos talentos que sobrou pro editor é esse de ter uma
sacada, fatiar a notícia e encontrar um ponto de contato com o leitor,
porque o resto de fato é reprodução de notícia mesmo.
O editor antes era um cara que tinha muito mais atenção com o
projeto editorial dos jornais, era um corte que fazia na notícia com a
cara do jornal. Hoje, como os jornais perderam o ineditismo da notícia,
com a internet, os jornais dependem um pouco mais disso.
Como é a relação do editor com a empresa jornalística?
Inverteu: antes o editor era “da marca”, e agora a marca passa a
depender mais dos editores. O bom editor de jornal hoje consegue fazer
uma transformação em tudo o que os outros jornais vão dar igual. Nesse
sentido, o cara que tem a sacada, que faz um veja por outro lado, faz a
diferença. Consegue trazer o leitor de volta para o jornal.
E nos jornais gratuitos?
Ao mesmo tempo que os gratuitos tem uma captação menor, uma
equipe menor, eles são os jornais que fazem o que os suplementos jovens
do jornal não fazem, que é trazer leitor para esse mídia. O numero de
pessoa jovens que lê o metro, o MTV e o Destak é muito alto.
O jovem e a mídia, a relação com a TV é de diversão,
entretenimento. Com as revistas há uma identificação pela propaganda.
A internet é muito heterogênea, não tem uma chave, uma identidade
fechada. Com celular há uma relação de status. Com o jornal,
credibilidade. É o lugar em que acreditam. Se fosse uma sala de aula o
jornal seria o aluno da primeira fileira. Eles não questionam o jornal. E
na relação com os gratuitos eles se sentem participativos. A internet é
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gratuita, a informação é gratuita. Se você quer saber se morreu gente na
chuva, você acredita no estadão, no IG, no Terra, no UOL, no G1. É
diferente de blog. No jornal é difícil pros jovens entenderem, eles têm a
sensação de que “pegaram a novela do meio”. Se pensarmos bem, os
títulos são muito “exclusivos”. Por exemplo, numa cobertura de eleições:
“Agora Lula diz que é a favor de...”. Mas agora por quê? Antes não era.
Os gratuitos são mais curtos e diretos e fazem um trabalho de renovação
do jornal. A assinatura é cara e vai morrer, sem Duvida. E à medida que
vê TV de graça, ouve rádio de graça e navega a internet de graça, não
tem por que pagar para ler o jornal. Para o próprio jornal é irrisório. O
fato de não cobrar não ter credibilidade é uma falácia, porque todos
vivem de publicidade. Mas no Brasil os gratuitos têm ainda a coisa de os
departamentos comerciais mandarem. Isso atrapalha. No gratuito,
como precisa brigar mais pela credibilidade, o papel do editor tem que
ser mais criativo, não tem espaço não tem repórteres.
O papel do editor no gratuito é parecido com o papel de um grande
redator de antigamente. Você tinha aquele mar de década de 90,
editoria de cidade tinha 30 pessoas, vinte repórteres, mais redatores e
editores. A coisa toda vinha do repórter mesmo. O editor sempre teve o
papel de perceber onde está o ouro da notícia, mas estava mais exposto,
nunca sabia se tinha tomado um furo até o dia seguinte. Hoje tem coisa
que você olha na internet e sabe. O que é furo hoje? Você não dar que
choveu granizo? O editor hoje é um cara que voltou num certo sentido
ao começo da função de editor que é o cara que dá um saborzinho e
enxergar por outro ângulo.
Nos jornais mais antigos era o editor que dava a cara da marca, a
grife, e não a grife que moldava o editor.
O leitor mudou? Qual o seu perfil hoje?
Hoje a informação é muito mais difundida. O leitor viu o fato que
deu origem à notícia n vezes.
Um exemplo besta: lista de vestibular. O jornal era a única
maneira de saber. O editor não precisava planejar uma edição especial,
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bastava trazer o nome. Hoje é importante trazer alguma coisa a mais. Os
jornais que não fizerem essa transição do olhar diferente, o editor que
não consegue abrir mão de dar tudo o que está na internet, perdeu. O
cara que edita como uma rede de segurança, dá pelo menos um
colunaozinho para garantir que ninguém o cobraria por certo assunto,
não tem como prosperar.
O cara que não abre mão de dar tudo vai matar o jornal. O editor
que hoje faz o desdobramento, a terapia do fato, o day after, esse é o
cara que vai ajudar o jornal. Claro que a marca tem relevância também.
Hoje tem que ser muito útil e muito individualizado. É quase como se
fosse interativo no papel. É inclusivo: se choveu granizo, o leitor precisa
se enxergar como parte da notícia. E colocar no jornal aquilo que o leitor
está pensando. A conversa do dia.
Antes de fechar, o editor é o cara que tem de perder tempo
batendo papo, jogando conversa fora. Antes ele também precisava fazer
isso, mas ele tinha uma rede de segurança, uma cartilha quase divina:
as notícias que eram a cara da Folha ou do Estado. Isso mudou bastante.
Os jornais não sabem mais o que é a cara deles.
Que habilidades o editor precisa ter hoje?
O editor precisa ser infinitamente mais criativo hoje, tem um
trabalho de desconstruir o fato. Antes ele construía o fato, os mínimos
detalhes daquela noticia. Isso era excelência.
Dizer que a Dilma é a primeira mulher é construir o fato. O a mais,
ou desconstruir, é importante hoje
Partir do pressuposto que o leitor conhece o núcleo da noticia,
como que a Dilma foi eleita, e partir para desdobramentos mais
interessantes. O repórter hoje também mudou de função
O bom repórter hoje, hoje é muito difícil dar um furo, tudo vaza. O
bom repórter hoje tem um olhar mais angulado, ser um pouco editor, ter
um olhar diferente – o que não quer dizer que o jornalismo investigativo
morreu.
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Carlos Graieb
Bacharel em Direito
Editor-executivo da revista Veja.

Transcrição da entrevista com Carlos Graieb, editor
executivo e diretor do site de VEJA – Duas entrevistas: 12/04
e 02/05
Descrição do escritório do jornalista, na Av. Nações
Unidas: “A sala de Carlos Graieb é forrada por altas paredes de vidro,
translúcida, defronte para um conjunto de mesas justapostas, nas quais
se acomodam os editores do site. Sua mesa é abarrotada de livros. À
esquerda da porta, mais uma pilha de livros em cima da bancada onde
guarda seus pertences. À direita da porta, outra avalanche de
compêndios. Ainda que de forma inexplicável, há uma certa organização
neste ambiente bagunçado. Em cima da sua mesa de trabalho, apenas o
seu computador, espremido por duas fileiras de livros e jornais de todas
as categorias.”
Sou Carlos Graieb, 42 anos de idade, casado, tenho dois filhos, um
de 3 anos e outro de 7 meses, dois meninos. Sou formado em direito, não
fiz faculdade de jornalismo, e ingressei na profissão em 1991, quando eu
ainda estava na faculdade de Direito da USP. Um dos meus melhores
amigos na época da faculdade, o Daniel Piza (ex-colunista do Estadão,
Daniel faleceu recentemente (30/12/11) após um AVC), tinha desistido
do curso e tinha começado a trabalhar no Estadão. Ele percebeu que o
direito não era a balada dele e, lá pelo terceiro ano, ficou em casa
escrevendo e se preparando para a carreira no jornalismo. Nesse tempo,
ele ficou escrevendo cartas para o Paulo Francis, que gostou muito e o
recomendou para o Estadão. Ele começou a trabalhar no suplemento
Cultura do jornal como ‘frila’.
Podemos dizer que o que atraiu vocês para o jornalismo
foi essa vontade de extravasar uma veia literária?
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Sim, com certeza! Era disso que a gente gostava de verdade.
Gostávamos de literatura! Aliás, nossa amizade começou na faculdade
por causa disso.
Quando você entrou na faculdade de Direito, já era
patente essa paixão pela literatura?
Sim, já era patente. Eu venho de uma família de classe média e, se
eu tivesse escolhido apenas pelo coração, eu escolheria Letras. Mas há
aquela estória: “Ah, mas como você vai prover os seus meios; viver?”
Por isso, quando eu ainda era moleque, dizia:
- Ah! Eu quero ser diplomata!
Eu nunca quis fazer Direito, na verdade, embora meu pai seja
advogado. Mas como eu tinha o pai advogado, tinha recursos, alguém
com quem conversar e uma biblioteca sobre o assunto, isso foi um
facilitador. Eu não fui para o Direito porque meu pai foi advogado. Era
outra coisa. Mas foi um facilitador. E, também, porque eu vinha de uma
família de classe média e para mim era importante essa questão da
sobrevivência.
Mas aí eu descobri que nunca ia ser feliz no dia-a-dia da profissão.
Aí o Daniel tomou a iniciativa; partiu primeiro nessa história. E, depois
de um ano no Cultura, eu liguei para ele e falei: “Pô, Daniel. Não tem aí
uma resenha que eu possa fazer, não?” E tinha. Então, eu comecei a
resenhar para o suplemento Cultura do Estadão, e depois fui chamado
para fazer um ‘frila’ mais fixo.
Seu começo, então, não foi com reportagem...
Não foi com reportagem, foi como resenhista. Como era muito
pequena a redação do Cultura – Hamilton dos Santos era o único
contratado da área no Estadão ( ele é o atual diretor de RH da Abril) -,
Daniel e eu ajudávamos no processo de edição do Caderno – um tabloide,
naquela época, que saia encartado aos sábados. A gente ajudava a pedir
resenhas, editava-as para o suplemento, fazíamos os cortes necessários,
os fechamentos. Eu já entrei na profissão fazendo jornalismo cultural.
Fiz isso até recentemente, e já num trabalho mais de cozinha. Eu nunca
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fui repórter. Eu sempre estive ligado ao processo de edição. Foi assim
que eu comecei no jornalismo.
Do suplemento Cultura, que estava com uma redação bastante
enxuta naquele momento (era um tabloide com 8 páginas, depois virou
4 páginas em formato standard, e depois virou 2 páginas). O suplemento
estava perdendo importância. Daí consegui me encaixar como repórter
de literatura no Caderno 2, do Estadão.
Quais eram as suas atribuições no Caderno 2?
Repórter de cultura, de maneira ampla. Mas, sobretudo, de livros.
Então, neste momento, você passou a ir a campo...
Aí eu comecei a ir a campo. No Caderno 2 eu já ia a campo, cobria
shows, filmes. Eu fazia o que tinha para fazer. O Cadernos 2, no entanto,
sempre tentou dar uma especialização aos repórteres, e a minha balada
sempre foram os livros.
Visto o seu gosto pela literatura, e seu trabalho mais na
parte de edição, você já havia se questionado se não seria
melhor largar tudo e virar um romancista ou um acadêmico?
Todo jornalista quer isso. Eu já tenho um livro em estágio
avançado e, num futuro próximo, será publicado. É algo que quero muito
fazer e, se eu morrer sem publicar não só um, mas pelo menos uns três
ou quatro livros de ficção, a minha função não terá sido cumprida. Sabe
aquela coisa dos filósofos gregos: O que é uma vida bem sucedida? Se eu
não publicar, eu vou achar que não terei cumprido a minha função. Não
é uma coisa que me atormenta também, sabe? Eu quero fazer, e tento
fazer isso como a minha coisa mais pessoal na vida. Isso não quer dizer
que eu não admiro quem consiga fazer disso a sua vida. Muito pelo
contrário. Mas eu não escrevo rápido, então eu acho que nunca ia
conseguir transformar isso no meu modo de vida. Portanto, eu tento
manter isso como uma coisa importante, mas não como um motivo de
ansiedade. Um dia ainda vai sair (risadas). Quando sair, espero que
gostem, mas isso se manterá uma atividade paralela na minha vida.
Você sempre gostou de literatura. Então, como você (via
e) vê o jornalista? O estereótipo de jornalista delineado em
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“Cidadão Kane”, por exemplo, do repórter que quase se
sobrepõe ao detetive, casa com a visão que você tinha da
profissão?
Não, não. Olha como isso é curioso. Eu também nunca quis ser
jornalista. Assim como eu não queria fazer direito. Meu temperamento,
meu timing faz com que o lugar que eu talvez estivesse melhor adaptado
fosse a academia: fazendo pesquisa, escrevendo coisas mais longas e etc.
Mas, no jornalismo, você acredita que uniu o “útil ao
agradável”?
Eu sou mais um daqueles caras que se enganaram e acharam que,
ao fazer jornalismo, estariam dando vazão ao lado escritor deles, que
eles gostariam de cultivar. O que é mentira (risadas). Jornalismo não
tem nada a ver com arte de escrever. Claro, tem pessoas que tem um
estilo muito legal, que escrevem muito bem e que estão no jornalismo.
Mas o jornalismo não é o melhor ambiente para fomentar essa veia. Não
é, não é! Porque a essência do jornalismo não é o bem escrever. É o bem
informar.
Está mais ligado à clareza, à precisão, do modo que eu vejo. Não é
uma atividade literária, primordialmente. Se você consegue unir as
duas coisas, palmas (palmas, literalmente). Muito bom. Tem gente que
tem textos brilhantes e, ao mesmo tempo, consegue ser um grande
apurador e um grande formulador de ideias políticas, econômicas. Um
grande analista. Mas acho que o texto com o sabor literário é a cereja do
bolo e não o pré-requisito.
E, voltando à trajetória da sua carreira, como se deu a
evolução do Caderno 2 em diante?
Acho que uma outra coisa...eu vou falar bem de mim ( risadas).
Quais se mostraram as minhas armas para ir bem na carreira: uma boa
formação, um bom repertório...
E por repertório, você quer dizer...
...quero dizer leitura. Muita leitura. Eu sou um cara que gosta de
se aprofundar nas coisas. E eu acho que isso é um diferencial. Não
importa em que tipo de veículo você está trabalhando. Repertório é uma
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das grandes armas do jornalista. Porque tinha essa história de que eu
gostava de literatura, eu devorava informação - aquela mais densa -, e
isso deu um diferencial para o meu trabalho. Nesse quesito, eu acredito
que eu seja um bom formulador. Eu consigo enxergar com clareza o que
é uma boa pauta, eu consigo estruturar bem os textos: quer aqueles que
eu faço, quer aqueles em que eu tenho de conversar com os repórteres.
Então eu ajudo as pessoas, como editor, a encontrar a pauta delas. E
essas coisas, esses diferenciais, deixaram claro que eu tinha as
condições necessárias para ocupar um cargo de edição. Virei repórter,
adquiri um ferramental fundamental para trabalhar em redação (fazer
uma entrevista, pegar a informação em uma bagunça qualquer...). Mas
ficou claro que meu caminho era de edição. Chegou num momento em
que, ou me promoviam no Cadernos 2 ou eu acharia outro rumo. Mas
livrou o cargo de editor de opinião no Estadão. Daí, falaram: “Esse cara
tem as qualidades de que precisamos, fala com muitas pessoas há
bastante tempo, para pedir conteúdo, e é um cara que sabe como
funciona o noticiário”
E na área de Opinião, como funcionavam as coisas? Você
pedia texto aos autores...?
O Caderno de Opinião tinha uns caras meio fixos, como Jorge Boa
Ventura- um cara muito chato, tinha uns textos incompreensíveis, e o
texto inteiro vinha num parágrafo só: chatos, chatos, chatos! -, Carlos
Alberto DiFranco. Uns caras que, por certos motivos, eram os preferidos
da casa. Mas tinha um espaço para eu encomendar coisas. Eu
basicamente fazia o que todos os editores de opinião fazem. Ou seja,
escaneava o noticiário para achar os caras certos, os políticos,
acadêmicos, intelectuais, para comentar o que acontecia. Tinha uma
política de não interferir demais nos textos. Não podia trocar o fim do
texto pelo “lead”, por exemplo.
A Veja, dos lugares em que trabalhei, é a que mais tem a cultura
de que o importante é passar a mensagem exata. No entanto, a forma é a
da revista, na maioria das vezes. É a forma como a gente edita as
amarelas. São conversas de 2 horas que você tem que encaixar naquele
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número de páginas. Então você seleciona. E, em 99% dos casos, os
entrevistados ficam muito felizes. Tem uns que dizem: “Pô, vocês
expressaram a ideia melhor do que eu”.
Neste tempo de Estadão, o que agregou mais a você.
Caderno 2 ou Opinião?
Caderno 2, claro! Pois minha passagem foi muito mais longa. Foi
meu momento de formação como repórter. Eu caí na vida, corri atrás,
cometi umas bobagens. Um das coisas que eu acho mais doidas hoje em
dia, com internet, é que as pessoas acham que qualquer um pode ser um
jornalista. Acham que qualquer blog tem o mesmo peso de uma matéria
de jornal. Mas a questão é que as redações, de qualquer veículo, tem ali
um

conhecimento

acumulado:

de

como

fazer,

quais

são

os

procedimentos que garantem a qualidade daquela informação. Será um
desastre caso percamos isso. As pessoas não sabem, mas são estruturas
que sabem como fazer informação.
Legitimam a informação?
Não é só legitimar. Você pode ser uma caixa preta, e tudo o que
passar por você pode ser legitimado. Então não é legitimar.
Legitimar seria um simples aval, e poderia ser o aval
errado...
Exato. Um aval é um carimbo. As redações não são um carimbo.
Elas são um conjunto de práticas, de procedimentos, que têm como
resultado uma informação em que você pode, na maioria das vezes,
confiar. Uma informação que expressa, muitas vezes, uma visão de
mundo, um viés, mas que tem uma lógica por trás. Não é só um
capricho, um arroubo.
Estou falando de coisas muito concretas. Na Veja, a matéria nasce
no repórter, passa para o editor que, por sua vez, passa para o editor
executivo, e, depois, ainda há coisas como checagem e revisão. Tudo isso
faz parte da produção da informação: um texto limpo, que você sabe que
as datas e as grafias estão corretas; que a foto é a do fulano mesmo e não
de cicrano. São coisas que você dá “de barato”, mas são essas estruturas

203
que permitem que você tenha esse tipo de informação. Sem contar a
possibilidade de poder mandar um repórter para fora do país... são
coisas caras. Produzir um jornal é coisa cara. Não cai do céu essa
informação.
Você acha que existe uma crise no jornalismo impresso
hoje? Uma crise de imaginário: ou seja, o jeito como as
pessoas enxergam o jornalista?
Existe! Mas acho que aquela gente que odeia a grande imprensa,
aquela gente que quer ver a grande imprensa arruinada, são loucas! É
uma estupidez achar que a opinião do Civita está expressa na Veja. Não!
É um conjunto de práticas, procedimentos, de formação de um produto
de informação que está se consolidando há 40 anos! Isso é valioso para
qualquer sociedade. É um argumento barato. Um argumento idiota. Você
está querendo jogar o bebê junto com a água. Só porque a opinião não
combina com a minha, eu quero jogar a instituição fora junto. Os
veículos de informação são um contraponto importante, são anteparos
importantes para aquilo que é o grande poder. O grande poder em nossa
sociedade é o Estado. Essa é a definição clássica de Estado: aquele que
detém o monopólio da força. A imprensa não pode entrar na sua casa
com tanques de guerra. Já o Estado, sim. Se tem uma força na sociedade
que pode oprimi-la é o Estado, não a imprensa. E a imprensa é o
contraponto dessa força, do chamado “Leviatã”. É louco você ter essa
sanha pela imprensa “burguesa”...
Agora, sim, é legal que haja internet para que as pessoas
exponham suas ideias. É um mercado ampliado para quem souber usar.
Isso é bom para aqueles que sabem fazer informação. É bom que tenham
essa plataforma pronta para que se exponham.
Você

acha

que

neste

tempo

que

você

passou

Caderno de Opinião, antes de ter ido para Veja...
Em dezembro de 1997...
Aliás, você já veio como editor para Veja?
Não, vim como repórter de livros. Voltei a fazer literatura.
Como resenhista?

pelo
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Sim, fazendo resenhas, na editoria de Artes & Espetáculos, como
setorista de livros.
De

certa

forma,

há

uma

linha

condutora

bastante

homogênea na sua trajetória. Como você viu, de 1997 até
agora, a função do editor mudar?
Para completar, então. Em 2000, eu virei editor de Artes &
Espetáculos e, em 2004, executivo da mesma área. Depois, fui fazer
algumas coisas, como cuidar um pouco de economia. Eu cansei um
pouco também de, jornalisticamente, sempre tratar de livros.
Por quê?
Porque cansa. Porque tudo cansa um pouco na vida. Eu achei que
estava estreitando demais o meu horizonte profissional. Eu gosto de
outras coisas também. Gosto de tecnologia, sempre tive um gosto por
história da economia (conceitos). Então comecei a editar algumas
matérias de negócios.
Bom, nesse caminho, em termos de forma mesmo, como
você viu a sua própria profissão mudar ao longo do tempo?
Eu não estou, ou não estava há pouco tempo, numa posição muito
privilegiada para falar sobre isso, porque a Veja é uma máquina muito
bem azeitada: todos sabem muito bem o que tem de ser feito para que a
revista saia no final da semana; as atribuições são muito bem definidas,
o time de jornalistas é muito bom, eles são talentosos. Você vai fazendo
(risadas). Como a Veja é um produto muito bem sucedido, do ponto de
vista comercial, nunca faltou recursos para fazer as coisas. Então não é
uma publicação que foi obrigada, pelas circunstâncias, a...
A se rever...
A se rever. Estamos em velocidade de cruzeiro. Em 2009, porque
eu estava inquieto e cansado e havia o processo de reformulação do site,
eu levantei a mão. Eu quero participar deste processo. Eu quis me
colocar na linha de tiro. É um projeto que está no meio do
desenvolvimento, em todos os sentidos. Como toda grande empresa, há
um plano traçado, há metas de faturamento, de audiência...A gente está
no meio do primeiro business plan. Ainda há muita coisa para ajeitar.
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Na era pré-digital, a revista já tinha essa missão de
rever os acontecimentos. Você acredita que, hoje, a internet
não tenha afetado esse papel?
Dos meios tradicionais impressos, a revista foi a menos afetada
pela chegada do meio digital. Porque o ciclo do jornal é diário, e ele
compete com os sites, com as agências de notícias. O ciclo de vida da
revista é mais longo. Então o impacto não é o mesmo. Você continua
tendo gente interessada numa revisão, numa análise, numa atualização,
naquela matéria que torce aquela informação...Veja bem (risadas),
torce, na hora que você tirar no gravador, você não vai ver minha mão
(fazendo sinal de torcer o pano), que é torcer no sentido de enxugar.
(risadas altas).
O que você poderia fazer, como editor, para agregar
valor à produção da internet?
A informação de internet, hoje, é commodity.
Como soja.
É soja, é soja, exatamente. Todo mundo está dando as mesmas
histórias, nos mesmos momentos. E como que você se diferencia, coloca
a cabeça fora da água? Aí que é o drama! Porque velocidade é um valor;
abrangência também: ter gente espalhada polos cinco continentes. E
para um site como o da Veja? A Veja, além de ter todos esses controles
de informação, de ter todo esse processo longo de apuração, de
elaboração do texto, checagem, ela tem um ponto de vista, um tom. É
possível transportar isso, por exemplo, para um noticiário que, na
internet, tenha a marca Veja? Seria ótimo se isso desse certo! Mas você
sobrevive? É uma incógnita.
É sempre um trade off entre área comercial e editorial,
não é?
É, porque não tem ninguém subsidiando. Não tem o governo
falando que 1% do seu faturamento virá para cá. As coisas acontecem,
pois tem gente que acorda cedo e bate na porta de anunciante. E o cara
só vai anunciar, se ele achar que aquilo vai trazer alguma vantagem
para ele, algum benefício.
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Como foi sentir a transição entre editar revista e editar
site?
Bem doida (risadas).
Em que sentido? Em todos os sentidos?
Sim, em todos os sentidos. A máquina da Veja é muito bem
estruturada. É muito forte. Serei bem exagerado, mas se você fechar os
olhos na segunda-feira e abrir no sábado, a revista vai estar pronta de
qualquer jeito. O empuxo todo é para que ela saia. A internet ainda é um
terreno muito movediço, há muitas coisas em jogo, tecnologicamente
falando. A gente teve que desenvolver um publicador, por exemplo.
Então tive que aprender a conversar com o pessoal da TI, tive que
entender como eles fazem o “Scrum”, um método de desenvolvimento de
produto, que usam desde o chão de fábrica...
Arquitetura de informação...
Sim. Eu não me tornei especialista em nada disso, mas tive de
absorver todos os rudimentos dessas coisas novas. E as métricas? Não
sobrevivemos na internet se não observarmos o que as pessoas estão
querendo encontrar, o que elas buscam. Isso não significa que você
precisa dar a commodity para ela. O grande desafio é esse. Como eu vou
dar uma cara Veja, Estadão ou Folha, com um sabor da publicação, que
ao mesmo tempo satisfaça um desejo da pessoa e a informe? Pela
primeira vez, talvez, nós sabemos o que as pessoas querem, quais
informações elas estão buscando.
E como mensurar isso?
Pelo Google. Você tem lá uma coisa chamada SEO (Search Engine
Optimization), que é uma das áreas importantes para o site. O que esse
analista de SEO fala? Ele fica mexendo nas ferramentas que o Google
disponibiliza para entender o que as pessoas estão buscando. “Olha!
Esse assunto aqui está crescendo”, ele diz. Queremos, então, falar sobre
o Michel Teló ou sobre Imposto de Renda? São alguns assuntos que
estão crescendo. Houve um crescimento repentino das buscas...é um
jeito diferente de lidar com o seu consumidor/leitor.
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Esse feedback é mais difícil de se ter quando se trabalha
em revista?
Muito mais difícil! Não tem esse tipo de retorno.
Nem com as cartas?
Não, nem com as cartas. Imagina. Os jornais também não têm
isso.
E você vê isso como uma vantagem na corrida rumo à
satisfação do usuário?
Acho que sim, claro. Com certeza! Alguns dos sites mais bem
sucedidos na internet são aqueles que melhor sabem usar essas
ferramentas. O Huffington Post, por exemplo, creio que hoje seja o site
com maior visitação nos EUA. A lógica dele, olha que interessante, é
uma empresa que nasceu na internet . Ela não carrega a herança de um
veículo impresso. Então, toda a lógica dele, desde o nascimento, está
calcada na análise do usuário. E isso se traduziu em sucesso. É um outro
jeito de estruturar a rotina do seu produto. E isso é difícil entender. É
difícil entender qual o peso que você dará àqueles valores. Por exemplo,
se você quer fazer uma revista, você contrata um designer “fodido”, uma
redação e, se você tem uma estrutura como a da Abril, com distribuição
própria, o seu trabalho está equacionado quando você fecha o projeto.
Pode dar certo ou não.
Na internet, a revisão do produto é cotidiana. Porque você fica
recebendo “inputs” a todo momento. E, na internet, mudanças muito
sutis numa página de internet tem um reflexo notável do ponto de vista
da audiência, de navegação.
O

‘modus

operandi’

da

internet

ainda

não

está

equacionado?
Está muito fluido. Há muitos modelos de negócios e editoriais que
competem. São inúmeros. É uma coisa que as pessoas ficam testando a
todo momento e uma ideia brilhante aparece a cada 10 minutos. A
Amazon, por exemplo, testou sei lá eu quantas cores para chegar à cor
exata para o botão ‘compre’. Você havia me perguntado se é uma
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vantagem. Então, também pode ser um fonte “fodida” de ansiedade e de
questionamento. Ficou mais complicado você desenhar um produto.
Quando você foi para o site de Veja, você foi com a
missão pessoal de diferenciá-lo dos demais, até pela sua veia
literária?
Sim, claro! Todo mundo que tem o mínimo de ambição pessoal,
acho que tem essa vontade de deixar sua marca.
O editor, hoje, você vê mais como um profissional que
recorta e divulga informação ou um profissional que ainda se
intromete no texto, em termos estéticos, de estrutura e
organização etc. Para que uma empresa contrata um editor
hoje?
Acho que para as duas coisas. Definir qual a perspectiva.
Jornalismo é mais ou menos um daqueles palácios europeus, que tem
uma fachada com 40 janelas, cada uma oferecendo uma perspectiva
sobre a mesma paisagem. Você precisa escolher por qual delas você
quer olhar. É uma tarefa do editor. Hoje o governo estava discutindo a
história dos anencéfalos e eu passei o dia discutindo o repórter como
íamos estruturar a matéria. O que queremos dizer? E escolhendo as
palavras com ele, para fazer um texto que expressasse uma posição do
site sobre isso. Eu tenho convicção de que, mesmo que meu dia seja
tomado por uma série de atribuição que não tem a ver com isso, se eu
deixar de dedicar uma parte do meu dia ao editorial, eu não vou estar
fazendo o meu trabalho.
Mas isso é Graieb ou os editores, de maneira geral?
Olha, eu acredito que todo mundo que saiu de uma redação, que
trabalhou vários anos como jornalista, é porque gosta disso, dá valor e
importância a isso e quer que isso seja parte do dia-a-dia.
Como você vê a questão da velocidade na produção,
chegando

à

produção

dos

textos

em

celulares

durante

coletivas...
Não sei, depende. É o que estou dizendo. A velocidade é um valor
dentro do jornalismo. Todo mundo quer dar um furo de reportagem...
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Mas há um limite?
Se a informação é transcrever exatamente o que disseram na
coletiva de imprensa e mandar isso, ele faz bem.
De qualquer modo, você acredita que a intensificação de
certos valores, como a velocidade, por exemplo, tornaram o
viés literário dado à matéria mais dispensável, sobretudo
hoje?
Eu acredito que sim. O jornalista está dando muito pouca atenção
à qualidade do texto, mas aí estou falando até de uma coisa básica, que é
a correção do português. Eu trabalho na internet, hoje em dia, e recebo
uma série de jovens recém-saídos da faculdade, ou estagiários mesmo. O
que vejo é um desrespeito gritante pela língua portuguesa. E isso é
angustiante, pois a língua, para quem está em qualquer veículo escrito, é
a ferramenta básica: você não se expressa se não dominar o português
correto. Você não passa uma ideia, é a base de tudo.
Aí, então, acredito que o que está sendo esquecido não é nem a
beleza da língua, mas sim a correção. Algo primário. Encontro desde
erros de grafia de palavras até erros gramaticais, de concordância. As
pessoas ainda se justificam falando: “Mas é a pressa da internet”. Não
tem nada a ver! Não é a pressa da internet. É uma formação ruim, e
uma certa crença, que parece estar disseminada, que isso é secundário.
Não é secundário! Eu falo com ênfase, pois é algo que me irrita
(risadas)! Então não podemos nem começar a pensar em textos bonitos,
se o texto correto ainda não existe.
O texto perdeu qualidade em função da velocidade de
circulação das notícias?
Então, eu só acho que é preciso tomar um certo cuidado com essa
linha de raciocínio. A velocidade é um valor importante para o
jornalismo. Você pode fazer o bom jornalismo, com um bom texto,
correto e limpo, sem nenhuma outra pretensão que não seja essa. E você
ainda continua fazendo um bom jornalismo. Você está contando uma
história com uma ferramenta básica, mas importante. Eu acho que um
site, por exemplo, onde a questão rapidez é ainda mais importante, é
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feito de várias coisas. É feito dos repórteres, que vão a campo buscar as
historinhas; dos colunistas; de áreas reservadas ao jornalismo cultural.
Então, o fato de você estar na internet, não significa que você não tenha
espaço para cultivar um texto mais trabalhado. Não é que tudo é feito no
mesmo timing.
E quando você começou no jornalismo, o problema era o
mesmo? A qualidade do texto era primorosa?
Não. Eu acho que é a mesma coisa. Tem o jornalista da minha
geração nesse caso. Eu até editei jornalistas que eram brilhantes, do
ponto de vista da apuração, e que simplesmente não sabiam escrever. E,
tudo bem, ele não era um jornalista completo, mas isso não significa que
ele não era um jornalista talentoso em outros sentidos. É para isso que
existe o editor! A tarefa é dividida numa redação, inclusive, por causa
disso. Tem gente que sabe chutar a porta e encontrar informação onde
ela está, e tem gente que tem outro perfil: eu mesmo. Eu nunca fui
repórter, assim. Eu não tenho um grande furo na minha carreira. Se
você inverter o olhar, muita gente que vê o que eu faço, que é zelar para
que a publicação tenha uma qualidade de texto, vai achar que isso é
menos relevante do que o trabalho do repórter fuçador

– pois, na

verdade, a essência do jornalismo está no trabalho deste cara.
O jornalismo é uma profissão variada o bastante para necessitar
de profissionais com qualidades diferentes. E esses talentos diferentes
reunidos numa redação é que produzem os grandes produtos
jornalísticos. Por isso, também, que eu acho que as pessoas que ficam
babando de ódio do jornalismo formal estão loucos! Por isso! Porque as
redações

reúnem

talentos

diferentes,

ela

reúne

conhecimentos

diferentes: reúne o chutador de porta e reúne o cara que vai burilar o
conteúdo. Do ponto de vista do editor, você irá prezar um certo número
de atributos; se você olhar pelo lado do repórter, você vai prezar outro
tipo de talento. Isso valia para 30 anos atrás, para 50 anos atrás, e para
hoje. São tarefas diferentes. O que acho que deve existir é um mínimo
denominador comum: todos devem estar escrevendo na mesma língua!
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Nos meus dias de Estadão, eu conheci um repórter que foi posto
na cadeira de editor para ganhar mais, ter mais responsabilidades, e
que ficou infelicíssimo por isso. Aquilo quase destruiu a vida dele. Ele
não era editor. Por isso, é importante, inclusive, que as empresas
tenham carreiras diferentes com os mesmos incentivos e mesmas
remunerações, para que o cara que é bom repórter possa construir a sua
carreira ao longo do tempo como repórter, sem que, para ter de ganhar
R$ 1.000 a mais, tenha de virar editor.
Voltando à questão do feedback do leitor na Era Digital,
cujas ferramentas disponíveis hoje são mais precisas para
direcionar o veículo sobre o que o leitor quer ler. Você acha
que isso minou a formulação de pautas pelos jornalistas?
Não acho. Porque o que o Google Analytics te diz, por exemplo, é
que as pessoas estão interessadas em um tipo de assunto. Mas ele não te
diz como você vai abordar aquele assunto. Deixa eu dar um exemplo:
Um site feminino sabe quais assuntos sobre beleza dão maior retorno do
ponto de vista de procura. Sei lá, o ranking aponta que cabelo é o termo
mais procurado, seguido de pele, unha...Isso não é uma pauta. É um
assunto. Se você vai tratar do jeito X ou Y, vai do talento da sua redação,
da inventividade dela. Tem “N” maneiras de você tratar política, Big
Brother. Enfim, o Google só te diz: você está perdendo uma
oportunidade de audiência, caso você não se debruce sobre tais e tais
assuntos. Ele não te diz como.
Mas já é uma mudança, considerando o fato de que antes
era o editor quem ditava esses assuntos...
Na realidade, o editor é aquele cara com aquela forquilha
procurando água: “Ah! Vibrou”. Às vezes não vibrou, às vezes era o
Alzheimer do cara.
Como diretor do site de Veja e editor executivo da
revista, quais são as suas atribuições diárias?
O site foi reformulado em 2010, e acabei, desde então,
desempenhando funções que, em outros lugares, são desempenhadas
por pessoas diferentes. Além de cuidar da edição do site, eu cuido da
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área administrativa também. A chamada gerência de produto, no jargão
do meio. Tenho, por exemplo, reuniões com o pessoal de TI, para saber
se vamos lançar um aplicativo X. Se vamos lançar agora ou daqui a seis
meses. Mas num dia em que consigo me focar no jornalismo, ele
basicamente começa muito cedo, levo meus filhos à escola, volto para a
casa e leio todos os jornais. Daí em diante, começo a pautar os
jornalistas, corrigir eventuais erros de português (risadas)...
E você acredita que há uma tendência de o editor se
afastar cada vez mais da área editorial em virtude das
demandas administrativas?
Sim. Acredito ser saudável para os editores o desenvolvimento de
uma visão abrangente, que englobe tecnologia, como métricas e assim
por diante. É incomensurável a relação entre revista e site. Na revista,
há quatro dias para a produção de duas matérias, não vinte minutos, e
há todo um trabalho de burilamento das informações e do texto.
Os

jornalistas,

e

em

especial

os

editores,

são

arrogantes? Hoje há um exercício de humildade por parte
deles, na hora de lidar com as demandas do leitor?
Eu acho sim que os jornalistas são um pouco arrogantes e espero,
sim, que eles continuem assim para sempre. Para sempre!
Por quê?
Eu acredito que isso tenha a ver com aquela história do acúmulo
de conhecimento das redações. As grandes redações são um incentivo
para que os jornalistas melhorem o seu repertório, para que ele aprenda
a fazer as pautas de uma maneira diferente, incorpore um certo tipo de
linguagem. Enfim, eles acumulam uma bagagem nesta trajetória. E fazer
esse exercício formal de produção de um produto é muito diferente de
você sentar na frente do computador e jogar um conhecimento que, às
vezes é bom, às vezes não é, não teve checagem, não teve conferência.
Não tem nenhum anteparo para dizer se aquilo é informação boa ou não.
Então, eu acho que o jornalista tem que buscar essa posição de
autoridade. Ele não deve se considerar mais um no meio da multidão,
sobretudo se ele tem a oportunidade de trabalhar num grande veículo.

213
Eu acho que os veículos têm de buscar uma voz de autoridade, mesmo.
Eu acho que eles estariam jogando fora o seu papel se eles deixassem
isso barato. O bom órgão de imprensa é aquele que está, pelo menos, um
passo à frente do seu leitor. Do contrário, ele não estaria trazendo o
novo para o leitor. O jornalista não precisa se colocar num pedestal
inatingível, mas ele deve subir no caixote, assim como faz um cara na
praça da Sé que se destaca e passa a sua mensagem às pessoas.
Como você vê a função do editor, vender um produto ou
intermediar as relações sociais para o bem público?
Certamente eu o vejo como um intermediador de informações
para o bem público. Esse é o valor que está em todo empreendimento
jornalístico, do menor ao maior. Agora, as publicações se sustentam
como produtos. Elas precisam ser pensadas como produtos para que
elas sejam viáveis e sobrevivam. Eu acho que não existe uma
incompatibilidade entre as duas. Até mesmo a imprensa que, no
passado, se colocou como independente do poder também teve de se
pensar como produto. Essas duas vertentes estão umbilicalmente
ligadas. Se do ponto de vista financeiro o veículo não se sustenta, ele não
tem como cumprir sua função. O fato de algo ser um produto, não muda
a sua finalidade intrínseca.
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Marcos Guterman
Casado (primeiro casamento)
Dois meninos, de 7 e 11 anos
Formado em jornalismo pela Cásper Líbero, formado historiador
pela PUC-SP, mestre em História pela PUC e doutorando em História
pela USP.
Entrevista realizada em 12 de março de 2012
Duração aproximada de 45 minutos

Como é a sua rotina semanal?
Acordo às 7h todo dia, tomo café, estudo até aproximadamente as
11h da manhã. Depois vou fazer ginástica no clube perto de casa, em
seguida pego meus filhos na escola, volto pra casa e almoço, dou uma
descansada, porque ninguém é de ferro, e venho pra cá (redação do
Estadão). Normalmente, chego aqui todos os dias por volta das três
horas da tarde. Costumo sair daqui meia-noite, eventualmente uma da
manhã, duas da manhã dependendo do dia. Normalmente, meia-noite.
Volto pra casa e vou dormir por volta da uma pra acordar no dia
seguinte.
Qual seu lazer fora da rotina da redação?
Gosto muito de assistir futebol. O que mais gosto de fazer é ir ao
estádio ver meu time jogar, o Santos. Ultimamente tem sido um prazer
ver o Santos jogar. Adoro levar os meus filhos ao futebol também, adoro
brincar com eles no clube – esse clube que frequento tem piscina –, a
gente fica ali no fim de semana fazendo isso, ou viajar, tiro-rápido, pra
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Santos ou pro Guarujá, ir pra praia, eles gostam disso. É brincar com
eles, na verdade.
Seu círculo de amigos é composto por jornalistas? Como
você

concilia

o

trabalho

e

a

vida

pessoal

com

essa

convivência?
É formado basicamente por jornalistas. Já são vinte e tantos anos
de profissão, e vejo convergência de interesses. Tenho poucos, mas
excelentes amigos, que acompanham minha trajetória e que não
necessariamente ainda sejam jornalistas. Alguns já mudaram de
profissão ou função, mas sabem os dramas que eu passo, e existe uma
troca intensa de experiências. Acho que a conciliação é facilitada por
essas afinidades.
Qual seu cargo hoje? Resumidamente, como chegou
nesse posto?
Atualmente sou editor de primeira página do Estadão. Eu era
antes editor do portal (do Estadão) e o principal redator da primeira
saiu, e houve uma reformulação da primeira página a partir dessa saída,
de um camarada que trabalhava há muitos anos aqui. Eles (a direção)
acharam por bem me puxar pra função, sabendo da minha experiência,
porque já havia trabalhado na primeira página da Folha, me tiraram de
lá (portal) e me colocaram na primeira. Foi engraçado, porque eu saí da
Folha pra fazer o portal do Estadão, que era internet, outra coisa, e aí
me puseram de novo no papel. Ou seja, tem uma maldição do papel que
me persegue. E fazer primeira página, especialmente.
Quais são suas atribuições fundamentais dentro da
empresa, seu dia a dia, e quais os maiores desafios nessa
tarefa?
Eu conduzo a reunião que define as prioridades do jornal, o que
vai ser a manchete, e abaixo disso, que é feita as 16 horas, e a partir
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disso eu organizo a edição da primeira, sempre em contato com os
editores. Esse diálogo é muito importante pra afinar enunciados e lead,
foto, como as coisas vão se encaminhar para o fechamento...nem sempre
é uma coisa harmônica, mas a gente tenta sempre manter um nível de
diálogo civilizado, às vezes não dá, como hoje, por exemplo (no caso, ele

se referia à queda do Ricardo Teixeira, que deixou as coisas um pouco
caóticas no jornal). Do ponto de vista filosófico, digamos assim, tem essa
coisa de tentar conduzir a edição do jornal todo para que ele convirja
para essa excelência que a primeira página reflete. A primeira página é
aquilo que todo mundo vai ler; nem todo mundo vai ler economia, nem
todo mundo vai ler Caderno 2, mas todo mundo vai ler a primeira
pagina. Então você tem que ter essa dimensão do todo do jornal muito
bem traduzida ali, pro bem e pro mal.
O que significa ser jornalista hoje? O quanto isso mudou
nas últimas décadas?
Jornalista...os estudantes de jornalismo são muito românticos,
né?. Fui um, sei como é que é. Mas é engraçado, às vezes eu me tomo
muitas vezes por esse romantismo ainda, apesar de toda a experiência,
com coisas que você percebe que está fazendo história. O 11 de
setembro, por exemplo, foi uma experiência única na vida de um
jornalista; quem participou daquilo foi um sortudo, assim como quem
participou das guerras mundiais, quem teve a oportunidade de editar ou
estar no front eventualmente. Você estar no lugar onde a notícia
acontece é algo especial; você ainda não disse para o leitor que aquilo é
notícia, mas você vai dizer. Esse momento é o que transforma a gente
em quase deus; o leitor não sabe, mas eu vou dizer pra ele que isso é
importante, eu tenho esse poder. Isso torna a gente, obviamente, meio
ególatra, aquela coisa de achar que está produzindo história. Mas eu,
como historiador, posso dizer que estamos produzindo história, porque
essa documentação vai ser consultada daqui a 50, 100 anos, como a
tradução fiel dos fatos – ou, pelo menos, não exatamente fiel, mas como
o mundo via aquele momento histórico. Aquilo é um documento. Quando
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eu faço a primeira página, principalmente a primeira, que geralmente é
o que é consultado pelos historiadores no futuro, você tem uma carga de
responsabilidade pelo que está produzindo como documentação. Acho
que o jornalista tem essa dupla função, de fazer história e de estar no
lugar em que ela acontece, ao mesmo tempo.
Com relação aos anos 80 e 90, antes da internet, como
era o “fazer jornalismo”?
Eu sou dos três tempos. Eu cheguei a fazer jornalismo em
máquina de escrever, nem computador eu peguei no início da carreira.
A experiência do computador anos atrás já era em si uma experiência
revolucionária, de poder corrigir mil vezes, de ter as agências
internacionais. Eu peguei a época das agências internacionais que
vinham no telex, esperava o telegrama, que eram os breaking news da
época. Quando a CNN apareceu foi uma revolução, na Guerra do Golfo,
em 1991, porque já dava em tempo real alguma coisa que a gente
precisava esperar as agências fazerem. Pra ler jornais estrangeiros, o
jornal chegava com três ou quatro dias de atraso, então valia a pena ler
as análises, mas o noticiário em si era irrelevante, porque era muito
velho. No entanto, veja que curioso, nesse período as pessoas me
pareciam – isso é uma sensação, e talvez outros com trajetórias
semelhantes à minha vão dizer a mesma coisa –, eu sentia consistência
intelectual na análise dos acontecimentos. Não sei se é porque a gente
tinha menos tensão com o que era “notícia”, e eu vou botar muitas aspas
nessa notícia... existe notícia sem aspa e com aspa. Essa com aspa é a
que se tem em 140 caracteres, tudo agora virou notícia. Piscou é notícia.
Não, não é. A elaboração, o tempo do jornal, que é de 24 horas, ele é
muito diferente, ou tem que ser muito diferente daquela de 140
caracteres que em 30 segundos você põe no ar. Então, fazendo uma
transposição para o que se faz hoje, eu sinto uma angústia enorme em
relação a isso, porque as pessoas acham que isso é jornalismo, e não é.
Isso é uma enxurrada de informações, 99% irrelevantes, irrelevantes
nesse sentido do posterior, o que vai ter peso posterior? Isso, só com um
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certo distanciamento é que você é capaz de avaliar. Por isso é que nos
somos bem pagos. O jornalista é pago pra fazer essa avaliação, não é pra
ficar repetindo que nem um papagaio o que a internet está dando. A
internet não pode ser tomada como padrão de jornalismo, não pode. Ela,
quando muito, é uma rádio, que faz ótimo jornalismo, de prestação de
serviço e etc., mas o que tem de coisa inútil ali, e não refletida...o mesmo
drama, e talvez até pior, vivem as revistas semanais. Eu nunca
trabalhei em revista semanal, mas posso imaginar o drama dos caras
para fazer uma revista semanal diante disso. Entre uma semana e
outra, o que eu tenho pra dizer depois de tudo o que aconteceu nos
jornais, na internet? Acho que existe uma certa irreflexão, uma
ausência de pensamento racional sobre as coisas que estão acontecendo.
O contexto está se perdendo muito rapidamente, e por tabela, a
exigência de formação do jornalista está mudando. Hoje você exige mais
que ele domine redes sociais e menos que ele tenha formação em
Filosofia e História, ou Direito, etc., que são coisas correlatas ao
jornalismo, que te dão uma especialização impressionante quando você
vai avaliar o noticiário, mas hoje em dia você não precisa mais. Basta
que você domine redes sociais que você está dentro do jornal. O jornal
tem essa necessidade de ficar antenado com a suposta revolução digital.

Como você colocaria, então, a deficiência e a virtude de
um jornalista hoje?
Todos nós, de um modo geral, temos como maior problema isso de
ter perdido um pouco – e em certos momentos muito - a referência do
que é bom jornalismo. Eu ouço com uma frequência preocupante a
seguinte frase: “Ah, mas a internet deu o dia inteiro”. Bom, mas se é
notícia, eu não estou nem aí que a internet deu o dia inteiro, eu vou dar.
É assim: morre o Papa. Por uma sorte, ele morre às 6h da manhã.
Excelente, pra fazer um jornal é ótimo, tem o dia inteiro pra pensar uma
edição. No entanto, hoje em dia, você vai ouvir assim: “Como nós vamos
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fazer o enunciado da morte do Papa se está na internet o dia inteiro?”.
Mas como é que eu vou brigar com a história? Os jornais do dia da morte
dele têm que dizer “Morre o Papa”, o que eu vou dizer? “Novo papa...”?
Mas espera aí! Morreu o anterior pra dizer “novo papa”? Eu tenho que
dar a notícia, porque vou brigar com a notícia? Por causa da internet? A
gente está se tornando escravo do que a internet está mostrando. Ah!
Outra coisa. Não é frequente, mas acontece, infelizmente: os mais lidos,
“tá bombando!”, essa frase tinha que ser banida das redações. Não estou
preocupado com o que está “bombando” na internet, porque o que está
bombando, se você observar a lista das notícias mais lidas dos sites mais
sérios aos menos sérios, a notícia é sempre a mesma, “fulano de três
cabeças que nasceu em Santa Catarina”, “cicrano que foi atropelado por
um ônibus de marcha à ré”, coisas bizarras. Tudo bem, o leitor de
internet é isso aí mesmo, nós também somos assim, a gente tem
curiosidade e clica. Daí a você direcionar a edição em função do que está
bombando na internet é um erro gravíssimo do ponto de vista
jornalístico stricto sensu. Temos a virtude de ainda pensarmos como
jornal, ou seja, de refletir sobre tudo, mas acho que estamos
contaminados dramaticamente por essa cultura de que tudo na internet
é importante, quando na verdade quase nada o é.
Como o jornalista se enxerga hoje na sociedade? Existe
algo de heroico ainda?
Apesar dos problemas que eu comentei, isso (o heroísmo da

profissão) ainda não saiu do jornalista, e do candidato à jornalista,
porque acho que quem se candidata a ser jornalista está pensando nisso.
Eu trabalhei no portal muito com gente jovem, e todos eles têm essa
gana de mudar o mundo, de ser participante de uma mudança de
mentalidade, fazer as pessoas refletirem mais, e é até paradoxal que
seja assim, porque no final as pessoas vão acabar se rendendo à
internet, que é a irreflexão por excelência. Mas acho que o jornalista
quando entra, e mesmo os mais desencantados com o passar do tempo,
que é o meu caso, ainda acham que podem ter peso no debate nacional,
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no debate ético, sobre como o mundo deve ser, ou deveria ser. O aspecto
ético,

fundamental,

que

a

gente

sempre

briga,

do

jornalismo

independente procurando fiscalizar governo, mazelas da sociedade,
abrir para o debate, para o jornal ser a tribuna que é há 400 anos. O
jornal é um formato de tribuna há 400 anos, não podemos perder nunca
isso de vista. Então, acho que o jornalista que não tem esse objetivo, de
participar do debate, escolheu a profissão errada.
O editor do impresso ganhou poder com a internet ou
precisa ser mais humilde?
Acho que um pouco das duas coisas. Ele precisa prestar atenção
na internet. Eu sou supercrítico da internet, mas na minha tela não
para, pelo contrário, vive piscando coisa. Assino tweetdeck, que pisca na
tela, tenho os breaking news que piscam no meu e-mail, newsletters de
sites. Ou seja, estou antenado. Mas em que sites? New York Times, BBC,
CNN, sites que eu sei que vão me oferecer conteúdo que me interessam
pra acompanhar o noticiário. Não posso desprezar isso. Muito pelo
contrário, é uma ferramenta utilíssima, mas é só ferramenta. Ela não
pode me dirigir a edição. A edição tem que estar focada em agenda do
jornal, quais são os interesses do jornal, a linguagem e o público, tudo
isso é vaca sagrada. Não se pode encostar o dedo nisso, e as pessoas não
podem perder a perspectiva mesmo com uma enxurrada de internet. E o
aspecto ético: eu devo divulgar algo que não está totalmente
comprovado só porque a internet deu, e ela dá qualquer coisa. O episódio
do Pinheiro, que comentei no meu blog recentemente, foi isso. Mataram
sete pessoas ao longo de várias horas, chegou a sair em determinados
lugares que morreu gente. Não morreu ninguém! Isso serviu de
bandeira política pra alguém, e a gente não pode...tudo bem que nós
estamos fechadinhos aqui muitas vezes, e perdemos a noção de como as
coisas estão se desenrolando lá fora. Mesmo os repórteres estão tão
focados que acabam não percebendo. E somos poucos, já fomos mais.
Quando as redações eram maiores, as chances de isso acontecer eram
menores. Hoje somos muito mais permeáveis a esse tipo de pressão.
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Complica na hora de editar porque você tem tanta informação
desencontrada que não dá pra fechar um foco. Os jornais hoje tem essa
deficiência, digamos assim, está perdendo um pouco a questão do foco,
que é fundamental.
A internet pressiona o editor a decidir o que é notícia.
Antes disso, existiam outras pressões?
Sempre. A internet é mais uma, e tem o problema de ela ser um
tsunami na vida da gente, como fornecedor de informação. Não existe
nada semelhante na história do jornalismo, nada. Quanto maior o
volume de informação que se tem, mais difícil é de selecionar. Mas essa
não é nem de longe a maior pressão que a gente sofre. A gente sofre
pressões de mercado, política, empresariais, históricas, porque o jornal
tem uma posição histórica que precisa respeitar, ideológicas...ninguém é
bobo. Todo jornal tem posicionamento, mesmo aqueles que dizem que
não têm. Aliás, ao dizer que não tem, você tem. Você assume isso. Então,
essas pressões são muito maiores do que as da internet. As da internet
são funcional, digamos assim. Agora, as outras são muito piores. E não
estou dizendo pior no sentido bom ou ruim, não tem bandido ou
mocinho. É questão de intensidade, de suportar e absorver isso e
transformar em material de trabalho.
Você tem um blog em que existe interação sua com o
leitor. A facilidade de se ter um site na internet cria a
imagem de que qualquer um pode exercer a função de
jornalista?
Eu contestei isso no blog, porque o jornalismo-cidadão, pra mim, é
muito problemático dizer que é jornalismo. Ok, o cara está lá no lugar do
suposto acontecimento, mas ele não tem nenhum filtro, nem técnico.
Mesmo supondo que ele tenha formação de jornalista, ele ser editor de si
mesmo pressupõe uma falha na cadeia da transmissão da informação
grave. Você não ter o editor significa “ah, eu dou o que dá na minha
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cabeça”,

sem

cruzar,

sem

cobrança,

sem

ser

direcionado,

jornalisticamente falando é um risco. Se os jornais, com todos esses
filtros, já cometem erros, você imagina um cara sozinho ali, na solidão
da sua militância, porque geralmente os caras do jornalismo-cidadão são
militantes, aí o jornalismo normalmente é prejudicado, contaminado
naturalmente, por ideologia. Muito mais fortemente do que os jornais,
que

têm

histórico,

compromissos
pra

manter

publicitários,
um

certo

empresariais,

equilíbrio,

ainda

todo

aquele

que

tenha

posicionamento político muito claro.
O leitor mudou muito com o amplo acesso na internet?
O leitor continua querendo que lhe digam o que é importante.
Acho que existe um discurso sobre o poder da internet que está muito
acima da realidade. A realidade é a seguinte: a internet tem um alto
nível de consumo, principalmente em material informativo, mas o
formato do jornal, que tem 400 anos, aquele que hierarquiza, que diz o
que é importante, que foto usar, que remete a um formato antigo e que
sobrevive há tantos séculos, não vai acabar, e faz o leitor continuar
demandando alguém pra dizer a ele o que é importante. O produto jornal
é muito forte nesse sentido. O leitor paga o jornal para isso.
Por mais que a plataforma mude? Se o impresso hoje
sumisse...?
Como diz o Sulzberger, dono do New York Times: se chegarmos a
conclusão que o formato jornal é um chip implantado no cérebro, e lá vai
circular a informação, o NYT vai trabalhar assim. Nós não somos fábrica
de papel, nosso problema não é esse, quem deve se preocupar com o
papel é papeleira, não jornal. Nosso produto é informação. O que não
podemos perder de vista é o formato do negócio...isso é importante, isso
é menos, e a gradação, pra você oferecer ao leitor uma leitura do dia que
seja adequada a essa demanda por organização da informação. E aí, se
eu não concordar com essa organização, eu compro outro jornal, ou leio
dois. E com a coisa digital facilita muito, porque é tudo no iPad, no
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celular, então você lê três jornais e nem precisa sair pra banca. É
fantástico, acho que esse é o futuro, ou melhor, é o presente. Mas acho
que o formato se mantém.
Era mais fácil ou mais difícil fazer um jornal impresso
antes da internet?
Muito mais difícil. Hoje, pra você saber o que está acontecendo lá
no meio da Síria, naquela confusão toda, mas agora, com o celular na
mão...Abu-Ghraib, por exemplo. Quantas décadas levariam se não
fossem os celulares com câmera pra você chegar naquelas fotos, que os
soldados tiram porque estavam achando divertido, e aquilo circula na
internet como pólvora? É perfeito! Facilitou você chegar aonde não se
chegava. Não tem mais como tentar esconder notícia. Governos não
conseguem mais esconder, porque sempre tem alguém com um celular
na mão, uma câmera digital, pra fazer a imagem chegar em tempo real,
e assim por diante. Não tem mais como esconder, e os governos estão
tendo que se reinventar. Para os jornais, é maravilhoso, porque aí é
mais fácil apurar hoje em dia do que antigamente. Tanto é que antes
você precisava de correspondente em todo lugar do mundo. Eu vim da
Folha, e lá a gente tinha correspondentes na África do Sul, coisas
impensáveis, e hoje não. E se pensar, talvez não precise mesmo, porque
você tem uma rede de colaboradores que podem trabalhar contigo, e
existe isso em coberturas maiores, mas o acesso à informação é muito
mais fácil. Tudo bem, você vai dizer, “pô, mas e a pasteurização do
noticiário?”, porque todos fazem tudo de acordo com as mesmas fontes.
É, é um problema, mas aí valei a experiência. Jornalistas mais
tarimbados percebem o que está muito óbvio.
Como você imagina que anda o prestígio do jornalista
frente ao leitor hoje em dia?
Não sei bem. Existem pesquisas aí que dizem que continua bem, e
mesmo em lugares ultra-críticos, como os Estados Unidos, a imprensa
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continua muito bem vista. Acho que até em função dessa coisa da
internet, que deu certa robustez, é meio difícil escapar do trabalho do
jornalista, então o leitor está mais confiante do que está lendo e
acreditando mais no trabalho do jornalista, apostando mais que ele vai
lhe oferecer a hierarquização que ele busca no noticiário. A coisa do
prestígio...o jornalista que não pensa em si mesmo como um cara que vai
lá, um cavaleiro solitário que vai lá cavar a notícia, escolheu a profissão
errada. Tem muito de ego em jogo, o cara precisa se considerar alguém
que vai fazer pela sociedade um trabalho que precisa ser feito. E a
sociedade vê o jornalista dessa maneira, ele tem esse status, não de
artista como o jornalista de TV, mas o de impresso tem essa aura que vai
lá e busca a notícia pra você, esse prestígio é importante. E
normalmente, por experiência própria, você chega em um lugar de
leigos, de não-jornalistas, “mas vem cá, você que é jornalista, me conta
uma coisa...”, ou seja, o cara espera que você tenha interpretação dos
fatos mesmo em uma conversa informal. O jornalista é visto como uma
pessoa que vai interpretar corretamente os fatos. A palavra dele tem
muito peso nessa hora. Aqui dentro, na redação, você acha que faz um
trabalho como qualquer outro, mas lá fora é outra visão.
A internet muda a cabeça do jornalista, a autoimagem
dele? Existe uma mudança de paradigmas, em que ele se
diminua frente a outros que pensam serem jornalistas?
Não, pelo contrário. A comparação é totalmente favorável aos
jornalistas profissionais. Quando você pesa o jornalismo-cidadão e o
profissional, não tem comparação, a diferença é gritante. Você pode ter
um caso ou outro de jornalismo-cidadão que funcione, que seja correto,
mas na maioria o jornalismo profissional continua ganhando de
braçadas, não perde nada.
Um editor de impresso hoje se enxerga mais ou menos
importante?
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A demanda por organização hoje é muito maior. Tem bons e maus
jornalistas, é evidente. Estou me referindo a um jornal de DNA grande,
Estadão, Folha, O Globo, em que o leitor compra e acredita no que está
lendo. Ele acredita que aquilo é realmente o mais importante, mesmo
que no bairro dele tenha acontecido alguma coisa que tenha mexido
muito com a vida dele. Mas ele sabe que aquilo é local, que o que importa
é nacional, o estadual, e eventualmente o jornal até se interessou no que
aconteceu lá, mas porque implica em outras questões. Acontece muitas
vezes de ter assalto perto da minha casa que vão parar no jornal, mas
não porque é na minha casa, e sim porque implica em mudança de
estatísticas de criminalidade, que vai pesar eleitoralmente, x y e z. O
jornalismo-cidadão está preocupado com o que acontece na sua calçada,
é a superfragmentação da notícia, que obviamente não tem peso
nenhum, do ponto de vista jornalístico é zero, não vale nada se não
juntar com outras coisas. Se ficar só naquilo, não vale nada.
Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Acho que esse é um debate de vida ou morte, para os jornalistas e
para os jornais. O Brasil é engraçado, porque tem uma curva diferente
dos jornais norte-americanos (simula a curva dos EUA, subindo, e a do

Brasil, estabilizado, mas subindo aos poucos). O leitor brasileiro é
diferente do leitor de lá. Estou vendo pelas estatísticas, não conheço
leitores americanos, mas eles leem muito lá, tanto é que as tiragens
continuam estupendamente maiores que as nossas, mas eles estão
satisfeitos com o produto digital. Por exemplo, eu parei de assinar jornal
em papel, não faz mais sentido pra mim. E esse fenômeno está
acontecendo lá também. As pessoas não estão deixando de ler jornal. O
New York Times praticamente bloqueou o site inteiro, e recuperou as
assinaturas todas. Existe uma demanda por informação de qualidade,
isso não se perdeu. Não existe crise de jornais, existe crise de
plataforma, pra ser mais exato. A plataforma papel está fadada a
acabar, livro eu tenho dúvidas, mas jornal em papel está fadado a
acabar. Não tem praticidade. Pra que eu preciso de um caminhão
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entregando papel se eu posso baixar com um clique no computador, pra
que gastar tinta?
E a função de um editor impresso corre algum risco
nessa mudança?
Nenhum, nesse ponto é zero. O formato é rigorosamente o mesmo.
Você pode melhorar esse formato. O NYT, por exemplo, disponibiliza
para os leitores do digital um formato que é digital mesmo. No entanto,
ele tem uma hierarquia que é a do jornal, e você clica lá e vê vídeo, vê
fotos, te remete pra outros links, outras coisas fora do jornal. Ou seja,
ele tem todo o conteúdo e a hierarquia, mas acrescida de informações
que só a plataforma multimídia pode oferecer. Não dá pra falar em
futuro mais, isso já é presente. A questão é só saber quando isso vai se
tornar dominante. Ainda tá longe de ser, ainda mais no Brasil, onde as
coisas são tão caras. Eu não sei se estarei ainda na profissão quando isso
for dominante, provavelmente não. Estou com 44 anos, espero encerrar
minha carreira antes dos 60, porque isso aqui é máquina de moer gente,
quero virar professor, fazer outras coisas. Mas acho que em dez anos o
jornal em papel acabou.
Considerando essa hipótese, de o papel sumir, como
seria o formato de jornalismo feito no papel?
Seria um 24 horas estendido. É um 30 horas, fazendo a
brincadeira do banco. Você tem as 24, porque os seus repórteres vão ter
um horário de fechamento. De novo, não podemos confundir jornal com
internet. Internet é internet, que coloca as coisas no ar sem pensar,
recorta e cola. Eu sei porque já fiz internet e é assim que funciona, muito
raramente não é assim. E o jornal, não. O jornal precisa ter uma
perspectiva, “eu vou desenvolver essa pauta até determinada hora
porque preciso fechar”, existem compromissos publicitários. O cara, no
dia seguinte, vai acordar e clicar pra receber o dia. Eu quero saber o que
foi mais importante no dia anterior. Claro, que diante da possibilidade
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do digital, é acrescido algo mais quente, mas não vai ser dominante, a
não ser que seja um breaking news, obviamente. A vantagem do digital é
que o jornal não está envelhecido, nesse sentido da notícia que irrompe.
Mas é mais raro acontecer isso, de breaking news, e mesmo em jornais
de prestígio, pode até ter o breaking news, mas a notícia mesmo só vai
surgir quando houver um nível de consolidação. Ao passo que a internet
não, o papel dela não é esse. Não se espera que a internet consolide
alguma coisa, ela vai piscar o tempo todo, e com audiência rotativa. No
caso do jornal, é um leitor que espera a notícia completa em
determinado momento do dia.
O quanto você percebe a diferença entre o leitor de
impresso e leitor de internet?
Obviamente, aqui no Brasil você tem uma divisão. O leitor de
jornal é leitor de jornal. Ele até lê internet, no trabalho, no computador
do filho, mas continua fiel por essa expectativa. Acho que existe uma
interação. O leitor de internet não está preocupado com consolidação,
mas porque isso aqui particularmente é forte por problema de cultuar.
Ele não foi educado a querer a consolidação, isso é de sociedades mais
sofisticadas que a nossa. Com a consolidação da educação no Brasil,
inclusão de todos na escola, que é um projeto recente, essa é uma
geração que vai se manifestar daqui a 15 anos. Aí vamos perceber que a
curva de leitura vai mudar drasticamente. Eles vão saltar da fase
infantilóide da internet e vão querer informação mais consolidada, e aí
entram os jornais – não impresso, mas em algum outro formato, com
hierarquização, com mais tempo, mais vagar, análise e contexto.
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João Fábio Caminoto
Editor-chefe da Agência Estado
51 anos, casado (segundo casamento).
Cinco filhos, com idades de dois meses, dois anos e meio, 13, 16 e
19 anos.
Formação: Fez uma parte do curso de Ciências Sociais na PUC e
formou-se jornalista pela Faculdade Cásper Líbero, quando ainda eram
três anos de formação; é mestre em jornalismo internacional.
Entrevista realizada em 3 de maio de 2012

Duração aproximada de 25 minutos

Como você começou no jornalismo e como chegou no
posto que ocupa hoje?
No começo, fiz uma série de estágios. Antigamente isso não existia
oficialmente, porque era proibido, e então era difícil entrar no mercado
de trabalho se não conhecesse ninguém, ou não tivesse alguém
jornalista na família, ou amigos, dependia do convívio, do “quem indica”.
Eu fiz estágio na TV Cultura, trabalhei em pesquisas acadêmicas, na
biblioteca Mário de Andrade, lendo jornais antigos...mas o primeiro
“emprego” foi, pelo que eu me lembro, na Revista dos Criadores, ali na
Lapa. Obviamente, era uma revista feita na raça, com freelas, e eu era
um editor recém-saído da faculdade. Esse foi o primeiro emprego. Mas
eu era muito envolvido com política, ainda era final da ditadura, existia
um engajamento muito grande, e aí consegui emprego na assessoria de
imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Fiquei lá uns dois
anos, e demandava, porque não era só um assessor, era também um
militante, que ia para porta de fábrica, e foi uma escola importante para
mim, tanto de economia quanto de política. Aí, vendi tudo o que eu
tinha, basicamente um carro, e fui para fora aprender inglês. Trabalhei
naqueles esquemas de imigrante na Inglaterra, e aí voltei para
assessoria de imprensa ainda na área política, e era difícil achar lugar
na grande imprensa. Com 26 anos eu entrei na Jovem Pan, e eu
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começava dando o preço das hortaliças no Ceasa, mas aí fui rápido,
talvez pela pouca experiência, e em dois anos já estava fazendo política
no Palácio dos Bandeirantes e macroeconomia. Foi quando a Folha me
chamou, e eu queria ir pra lá, trabalhar em jornal; fiquei um ano, no
caderno de cidades e em política, e ganhei uma bolsa do conselho
britânico. Fui para Inglaterra, fiz mestrado em jornalismo internacional
e, quando voltei, a Veja me pegou: fiquei lá em Internacional, Economia,
e pedi na época (as sucursais eram muito fortes e minha esposa era
gaúcha) para ir a Porto Alegre. Todo mundo me chamou de louco, “vai
sair de São Paulo e ir para sucursal” e etc. Fui pra lá e foi uma das
decisões mais certas que tive, porque era um local forte e tinha bastante
liberdade, fiz grandes matérias, ganhei Prêmio Esso e fiquei por cinco
anos. Nesse meio tempo, ganhei outra bolsa, pela Veja, a World Press
Institute, e fiquei cinco meses nos Estados Unidos. Quando voltei, estava
me separando, querendo sair do Brasil, prestei um concurso na BBC e
fui trabalhar lá em Londres, na expectativa de que também iria freelar –
e consegui Estadão, IstoÉ, Dinheiro, etc. E o plano Real era um por um, o
pagamento de freela daqui era valioso por lá. Até Caras eu fazia, pagava
bem, era divertido, mas eu não assinava, porque não queria misturar os
lugares. E aí comecei a freelar para a Agência Estado, gostaram de mim
e resolveram me contratar, como correspondente na Inglaterra. Larguei
a BBC e fiquei oito anos como correspondente do Grupo Estado. Voltei
para o Brasil, tentei dirigir uma assessoria, mas não me adaptei, fui
para a revista Época e vim para o site do Estadão, e depois para assumir
a Agência Estado. O resumão é esse, eu saltei bastante, dei alguns passos
arriscados mas que valeram a pena – pelo menos até agora.
Hoje, o que significa o ser jornalista e quanto isso
mudou nos últimos tempos?
Acho que existe uma parte instrumental, as suas capacidades
técnicas, que mudaram muito – e vão continuar mudando. Sou do tempo
do telégrafo, a máquina de escrever, o fax para mandar matéria, e
comparado ao que a gente tem hoje, é totalmente diferente. Ouvi falar da
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Internet pela primeira vez na Inglaterra, em 1990, e isso mudou
radicalmente. No fator de adaptação para o jornalista, a minha geração
ainda pegou o intermediário, mas para os mais idosos, os mais antigos,
foi mais difícil ter essa agilidade. Isso mudou e está mudando. Tem que
ter updates muito mais rapidamente. Agora, há valores que não
mudaram: aquilo de você ser preciso...bem, cada um tem a sua receita,
mas procurar ser o mais justo possível, ter uma mentalidade aberta
para coisas novas, ter um senso de civilidade são princípios éticos do
jornalista que não mudam, e nunca vai mudar enquanto se chamar
jornalismo. A prática, no sentido da busca da verdade, da busca da
notícia mais apurada, isso não mudou nada; muita gente fala em
banalização, mas ainda há o jornalismo sério, legítimo. Já a forma, isso
mudou, e muito. Daqui a dez anos não sei como estará.
Com essa mudança de instrumentação, apesar de os
princípios

serem

os

mesmos,

que

outros

desafios

estão

surgindo?
O grande desafio hoje é o desconhecido, até no curto prazo; por
exemplo, você não sabe como as matérias vão ser lidas, você não sabe
quanto tempo o jornal impresso vai sobreviver. Ele vai morrer? Ou vai
virar um mercado de nicho? Vai ser semanal? Até que ponto essa
geração nova – e quando eu falo geração nova são crianças de três,
quatro anos – vão consumir e digerir notícia? Meu filho de dois anos de
idade pega o iPad...será que eles vão ler notícias do jeito a que estamos
acostumados, organizados, ou vai ser algo intuitivo? Acho que isso
mudou muito, a incerteza da indústria é a principal mudança; não
sabemos o que acontecerá daqui a dois anos.
O critério de seleção de notícias foi afetado por isso?
De seleção e de acesso mesmo. Tem muita gente que lê notícia pelo
Facebook... aí dizem: “Esse é o futuro!”. Não sei se é o futuro, talvez não.
A única certeza que ainda dá pra ter, e deve continuar, é a questão da
confiabilidade, da legitimidade e da fonte da notícia. Mesmo você tendo
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esse burburinho de mudanças de forma e de seleção agregadora, a fonte
ainda é muito relevante, tanto que você os cases do New York Times,
Financial Times, Economist, que são instituições sólidas. O que me
preocupa especificamente no caso do Brasil é o seguinte: estamos tendo
uma ascensão econômica maior, mas isso não foi acompanhado por uma
ascensão educacional; nunca tivemos um mercado leitor tradicional
como você tem no primeiro mundo, da leitura per capita na Inglaterra,
dos jornais fortes nos Estados Unidos, e estamos dando um salto para o
mundo novo sem ter essa base. Dá um pouco de insegurança...será que
as pessoas vão consumir notícia? Como vai ser? Vai ter uma
banalização e teremos só celebridades? É a era da incerteza, resumindo.
Quem tem um blog exerce um tipo de jornalista? Existe
essa separação?
Depende dos princípios que o blogueiro segue. Se você tiver
alguém que siga aquelas coisas que conversamos, da busca da
imparcialidade, sem interesses econômicos ou políticos, pode, sim, ser
considerado jornalismo. Se o blogueiro seguir esses princípios, acho que
é jornalismo sério, sim. Mas se entra na coisa da opinião, se você não
sabe quem está falando, que dá pra perceber que existe um viés...é o que
eu costumo dizer: o cara é da Gaviões da Fiel e tem um blog sobre
futebol? É blog? É. Tem direito? Tem. Agora, jornalisticamente...no
sentido de informação, ele não é, é uma análise, um colunista. Houve um
'boom' do blog, mas hoje em dia estamos atingindo mais maturidade
para selecionar isso; os blogs mais assediados, se não me engano, são
aqueles feitos por jornalistas ou pelas mídias tradicionais.
Essa universalização altera o prestígio que o jornalista
costumava ter?
Acho que talvez... provavelmente sim, mas não vejo isso como um
fator negativo. Antigamente, o jornalismo era uma atividade elitista; se
for pensar bem, cinquenta, setenta anos atrás, os jornalistas sempre
vinham

da

classe

média,

classe

média

alta,

era

uma

coisa
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intelectualizada, e houve uma profissionalização muito maior hoje.
Deixamos de ser técnicos. É óbvio que existe subjetividade, como em
qualquer profissão; talvez tenha perdido a “importância”, mas acho que
é bom, porque essa importância do jornalismo sempre me pareceu uma
coisa nociva. Quando mais discreto nós formos na nossa atividade, para
o público leitor, é melhor; essa coisa de jornalista personalidade, que
antigamente havia, e o jornalista político, não era uma coisa legal, não.
Misturava as coisas, e não era interessante. Quanto mais técnica nossa
profissão for no sentido objetivo, acho que é melhor.
A posição do editor hoje é mais frágil pela multiplicação
de fontes?
Isso mudou, mas eu não diria que é frágil. Depende do parâmetro
que você comparar...se pegarmos trinta anos atrás, as empresas de
comunicação não eram tratadas como business, como empresas que
deveriam dar lucro, autossustentáveis. E hoje em dia elas são, elas tem
que ser, caso contrário elas morrem. Você tem vários tipos de editor,
mas antigamente existia um comprometimento com o editorial muito
maior do que hoje; você vê, eu tenho mais de 150 jornalistas sob meu
comando, em São Paulo, Brasília, Rio, é uma equipe grande. É óbvio que
eu me preocupo com o editorial, é o principal, mas eu tenho que me
preocupar com outras coisas, produtos e afins. Houve uma sofisticação
da posição do editor, ele precisou se adaptar a esse mundo novo,
inclusive da crise na mídia, a digitalização, a concorrência. O editor
deixou de ser um mero administrador de talentos e de conteúdo para
virar também um cara em posição de negócios. Os jornalistas têm
preconceito em ver uma empresa jornalística como negócio, mas é um
negócio, e é preciso se adaptar a isso.
Mas o editor ainda define o que é notícia?
Tem. Ele tem condições de definir o que é importante na notícia.
Aí varia muito de produto a produto. Aqui na Agência Estado, nossos
principais produtos estão voltados ao mercado financeiro, economia e
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negócios; nosso foco é objetivo, claro, e não mudou tanto comparado a
dez ou quinze anos atrás. O que mudou um pouco foi a questão do
impacto da tecnologia, e aí inclusive o editorial; por exemplo, hoje os
textos são muito mais curtos do que antes, mas não acho que a função
clássica

do

editor

mudou,

penso

que

ele

adicionou

funções,

complementou. Ele faz mais coisas, assim como o repórter também está,
trabalhando em coisas multimídia e usando basicamente a internet.

Popularmente, você acha que o mercado financeiro é
menos influenciado pelas redes sociais e a internet?
No caso aqui, nós somos menos influenciados, mas acho que as
mídias sociais estão cada vez mais influentes. A nossa área, nos Estados
Unidos, por exemplo, começa a ser muito mais influenciada por isso.
Internamente, temos discutido muito essa questão de mídia social e
como lidar com isso dentro do nosso nicho, porque a gente sabe que é
inevitável, embora ainda não seja algo relevante.
Como a mentalidade do jornalista e a autoimagem dele é
transformada por essas mudanças?
É difícil pra quem nasce hoje no jornalismo, que está saindo da
faculdade, imaginar como era antes da internet. É fascinante, é um
avanço pra gente, no sentido de apuração, universalização do trabalho,
em coisas simples...eu já fiz bastante coisa na vida, e hoje eu não vejo o
passado com saudosismo. Por mais que a gente reclame, nós temos um
público leitor maior, jovens mais educados, os tablets vendem mais, e a
função do jornalista continuará sendo importante...só vai mudar um
pouco. Talvez a gente perca um pouco aquela visão romântica de que o
jornalista vai mudar o mundo; 90% do pessoal que começa aqui como
foca, por exemplo, querem ser correspondentes, e isso era assim há
vinte anos. Existe esse misto do romantismo, da vontade de voltar, mas
isso também está em outras profissões. Não acho que o âmago da
profissão mudou. Eu vejo jovens talentosos, com futuro, e a gente
percebe que o perfil é o mesmo de antigamente. Para o editor, apesar
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dessa sofisticação, as coisas também não mudaram tanto: você precisa
resistir a pressões, tomar decisões difíceis toda hora e administrar as
pessoas, porque o jornalista, emocionalmente, é muito instável, pela
própria profissão e pela pressão diária; não mudou tanto, em resumo.
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Márvio dos Anjos
33 anos, solteiro
Jornalista graduado pela UFRJ; fez o curso de trainee da Folha de
São Paulo, em 2003.

Entrevista realizada em 23 de maio de 2012

Duração aproximada de 45 minutos

Como é sua rotina atualmente?
Eu sou um dos últimos a sair da redação, então me dou o direito
de acordar mais tarde. Levanto entre 10 e 11 horas, leio os jornais,
entro no Twitter, vejo qual é o burburinho. Além de ver o que os jornais
estão me dando, tento ver o burburinho das redes sociais, saber o 'Talk
of the Town'. Chego no jornal às 14 horas, às duas e meia temos a
reunião de pauta pra definir qual vai ser o nosso abre, nossas
manchetes, e a partir daí começo a trabalhar algumas rotinas do jornal;
faço a seção de Twitter, Passatempo, falo com as outras praças, oriento,
tiro dúvidas que eles eventualmente tenham, dou ritmo ao jornal e tento
verificar algo que não tenha aparecido até a reunião de pauta para ser
incluído depois. Nesse momento da minha vida, sou também um
hipercolunista. Escrevo uma coluna semanal para o Destak, que sai toda
sexta-feira, tenho uma coluna no Destak Portugal explicando o Brasil
para os portugueses (por acaso a coluna de hoje – sexta-feira, 23/5 – fala
da Xuxa), tenho um blog no Globoesporte.com, em que estou tentando
achar uma forma de cronismo menos óbvio, mas ao mesmo tempo
apropriado para o ambiente da internet, porque você lida diretamente
com a manifestação da opinião; como existe uma reatividade muito
forte, ou você topa ser o cara que vai dar uma amaciada, evitando
provocar para não ter um retorno extremamente furioso, ou você vai
viver o que eu estou vivendo, com um pessoal me detestando. Tenho
também uma coluna, a cada 15 dias, em que falo de relacionamento
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entre homem e mulher no site de uma loja feminina, Maria Filó. Estou
vivendo esse momento agora.
Você acha que o jornalista tem problemas com vida
social, está fechado no trabalho?
Eu vi muita coisa. Vi jornalistas de entretenimento, de arte,
diversão, que não conseguiam sair para ir ao cinema. No momento em
que estou na minha carreira, acho que consigo ter um equilíbrio.
Consigo sempre manter uma leitura, estou bastante atualizado em
cinema, como nunca fui (namoro ajuda muito nisso), estou com vida
cultural bastante interessante. A vida social também está interessante –
não estou saindo como eu saía antigamente, mas tem muito mais a ver
com o fato de eu estar morando junto, fato que aconteceu na minha vida
há dois meses, e menos com o trabalho em si. Se eu estivesse solteiro,
iria para a farra, porque eu gosto, curto, e tenho a ver com isso. A única
coisa que eu realmente lamento é um certo sedentarismo; eu tenho
tempo de manhã, como te disse, mas simplesmente não consigo acordar
cedo. Eu trabalho das 14h às 22h, (hoje vou até meia-noite, por
exemplo), e o jornalismo impresso, diário, ele te dá uma descarga de
adrenalina no fim do dia que te obriga a passar pelo processo de baixar o
giro. Acabou, conseguiu fechar, e agora? Vou pra casa, ver televisão, ou
tomar um chope, pra conseguir dormir, porque não consigo acalmar
antes das 2 da manhã.
Qual é seu cargo no Destak exatamente?
Sou diretor editorial, comando todas as redações e cumpro tarefas
executivas: orçamento do jornal, tem um pouco de relações públicos. A
parte mais legal é estar no editorial. Quando eu chego e sento para
escrever, fechar o jornal, participar da coisa, aí é a parte divertida.
Traçando uma linha do tempo, por onde você passou
como jornalista?
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Em 1999 eu comecei a trabalhar no jornalismo, fui estagiário da
TV Globo em 'Esportes', e depois fui para a editoria 'Rio', onde morei até
2003. Em 2000 fui como estagiário para o iG, que estava começando a
sucursal no Rio de Janeiro, contrataram gente pra caramba, uma
redação maravilhosa. Acabou que eu saí de lá em 2001, quando me
formei, e fiquei um bom tempo desempregado, sete meses. Depois
trabalhei seis meses em uma revista sobre instrumentos musicais,
tecnologias de estúdio, chamada 'Backstage', não gostei do lugar e fui
prestar serviços para a Rede Globo durante a Copa do Mundo de 2002.
Em 2003 fiz o treinamento da Folha e fiquei por lá até 2008; fui
principalmente repórter da editoria de esportes, e secundariamente da
'Ilustrada'. Comecei na 'Ilustrada', fiquei nove meses, mas houve uma
contratação e mudei de editoria; escrevi também para o 'Folhateen'.
Quando eu saí da 'Ilustrada' e fui para 'Esportes', eles vieram me pedir
textos, e apesar de não precisar atendê-los, eu gostava da ideia de
aparecer mais no caderno, porque a 'Ilustrada' acaba tendo uma
penetração numérica não tão profunda quanto com leitores de esportes,
mas consegue influenciar as pessoas; consegui mais liberdade no
momento em que me pediram textos de favor do que quando eu era
empregado deles. Em 2008, pouco antes das Olimpíadas, fui para o
portal Vírgula, no meu primeiro cargo de editor, para cuidar de esportes
e comportamento. Fiquei só dois meses, voltei para o Rio como editor do
Jornal do Brasil online. Fiquei lá, depois me pediram para assumir a
editoria impressa de Cidades, quando o jornal já estava atrasando
salários loucamente, uma situação de ânimos insustentável, e apareceu
o Destak. Fiquei de 2009 até novembro do ano passado como editor do
Rio e aí fui promovido recentemente como diretor de redação.
O que você percebe de mudanças no fazer jornalístico de
dez, quinze anos, pra cá?
Acho que o jornalismo teve que lidar com as questões de
temperatura. Antigamente, antes da internet, as pessoas lidavam com a
seguinte escolha: qual vai ser a minha fonte primária, quase prioritária,
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quase totalitária, de informação? O ato de você assinar um jornal
determinava um monte de coisas na sua vida; que tipo de intelectual
você seria, que tipo de eleitor você era, eram escolhas muito sólidas, era
como escolher o perfume que você vai usar por anos. A internet quebrou
a autoridade do jornalão em relação aquilo de “aqui está tudo o que você
precisa saber”, as pessoas viram que há versões, informações, uma
multitude de fontes que devem ser consultadas, não apenas pela
qualidade, mas também pelos temas que elas abordam. Hoje você tem
uma imprensa especializada que entrou de maneira muito forte, que
influencia o jornal impresso de maneira muito forte, e depois também
vêm as redes sociais, que acabam pautando os jornais. É a presença da
opinião pública dizendo cada vez mais para onde o jornal tem que ir.
Quando você pega, por exemplo, uma capa da revista Veja sobre a
guerra que se faz no Twitter para influenciar pessoas no próprio Twitter
(não tenho exatamente os números do Brasil, mas acredito que deva ser
abaixo dos 3% da população que usam a rede), é um semanário de
circulação nacional falando de um veículo, de uma rede, com um
impacto pequeno. Tudo bem, mexe com formadores de opinião, mas às
vezes acho que há certas distorções. Acho que há uma distorção na
cobertura que se dá aos produtos da Apple, por exemplo; para mim, a
grande genialidade do Steve Jobs foi descobrir uma maneira de que todo
lançamento dele é um evento jornalisticamente coberto, e não um
evento publicitariamente lançado. Às vezes eu tenho que segurar a onda
da galera aqui, “gente, se eu for cobrir a Apple assim, vou ter que cobrir
a Samsung, a Nokia e tudo mais”. O jornalista é uma vítima das
mudanças da informação, ele gosta de estar no Twitter, no Facebook, de
comprar Apple; por ele consumir isso, às vezes há essa distorção do que
seria a manchete majoritária, que realmente vai influenciar as pessoas.
Eu lembro de ter discordado frontalmente do dia em que a Folha de S.
Paulo deu a morte de Steve Jobs na manchete; ele é muito importante
dentro da revolução tecnológica que a gente viveu, mas discordo um
pouco do enfoque que se dá em meio a todo outro noticiário que fala
diretamente para o Brasil.
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Isso é um conflito de informação. Além deste, quais
outros aspectos acabam sendo desvirtuados pelo uso da
internet?
Acho que a pior coisa que aconteceu ao jornalão foi ele tentar
agradar o leitor que não gosta de ler. Você comprar um jornal deve ser
um ato de favorecimento da inteligência, de favorecimento do intelecto.
Você não faz um jornal para que ele tenha pouca matéria, para que ele
tenha menos texto, menos profundidade, que seja algo gostoso de ler
para o leitor-scanner. Houve publicações que em determinado momento
– e falo da Folha porque vivi o momento em que ela tentou agradar esse
público – tinham fotos imensas e textos minúsculos; houve um aumento
da fonte por causa do envelhecimento do leitor, mas acho esquisito que o
jornal não se veja como um dos principais motivos para a pessoa ter
aprendido a ler. Não é um passatempo, é um hábito, mas parece que
muita gente assina o jornal como espécie de chancela, embora hoje em
dia poucas pessoas tenham tempo para ler. E é aí que entra o Destak. O
produto que eu faço é de mais fácil manuseio, bem mais sintético em
relação ao jornalão, mas que cumpre uma função de informar as
pessoas. O jornalão faz isso muito melhor do que eu, mas às vezes, nessa
coisa de tentar se adaptar ao mundo atual, ele perde profundidade e
capacidade de informar quando tenta competir diretamente com a
internet.
Você acha que eles ainda estão tentando fazer isso?
É muito de tentativa e erro. Acho que houve uma fase em que esse
erro foi cometido, um jornal sem massa de texto satisfatória, sem
artigos profundos. Lembro da 'Ilustrada' há dois anos, e era ridículo;
você tinha matérias principais de página com massa de texto
semelhante às que eu tenho. O jornal fazer isso com matéria principal é
meio estelionatário, uma foto enorme, eu não gosto dessa ideia. São
tentativas que eles vão fazendo. A Folha tem seu esforço de maior
leitura, como na 'Ilustríssima'; no Estadão, por ser de uma orientação
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mais conservadora (e nem falo de posições políticas), de formato
conservador, ele mexeu pouco com isso, mas tem no caderno de
tecnologia, que na verdade é de cultura digital, o 'Link', não apenas um
excelente diálogo com a internet levado para o impresso, como também
a possibilidade de ler textos gigantes e absolutamente necessários. Se o
Estadão não reparar que o que se faz no 'Link' é uma plataforma do
futuro, eu só lamento.
A internet mudou a cabeça dos editores? O jornalista se
enxerga de outra forma?
É uma pergunta complicada, porque o jornalista tem várias
cabeças. Você tem o seguinte: algumas editorias tem mais liberdade
para testar, e o 'Link' com certeza é uma delas. Acho que levar a
linguagem do 'Link' para o 'Caderno 2' poderia ser um negócio
interessantíssimo, mas talvez você pudesse chocar cabeças mais
conservadoras que nem estão se ligando nesse outro universo. Ainda
leva um tempo para essa adaptação, não sei quanto, mas acredito que
existe outro problema na maioria das redações: como houve redução
das pessoas, do número de jornalistas presentes na redação, você tem
menos espaço pra erro, e isso é ruim, muito ruim. É preciso trabalhar
em duas linhas: a da certeza e a da inovação. A primeira é que, não
importa o que aconteça, amanhã tem jornal, bom, quente, e dentro do
padrão. A outra precisa te permitir algumas coisas, e no 'Link', como é
um caderno semanal, é mais fácil fazer. É tentativa e erro, mas também
é tentativa e erro dentro da parte financeira do jornal, é preciso
investir, ver no que dá, e ver se as pessoas vão se adaptar. Ler jornal é
uma coisa ainda muito inercial, e é preciso bancar aquela inovação.
Talvez seja mais fácil inovar no tablet, em formatos digitais, porque
você tem ali pessoas que já estão voltadas às mudanças. Dentro da
redação você não tem muito espaço pra erro, porque há pouca equipe, e
o leitor que se preocupa com o jornal impresso é mais conservador nos
hábitos de leitura. Acho que são dois jornais sendo feitos, um que
acompanha a revolução tecnológica, e o outro. Pode fazer a matéria que
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for e botar na internet, mas quando vai para o papel isso ganha um peso,
ainda serve de chancela, é impressionante. As pessoas querem se ver no
jornal do dia seguinte, ainda somos da era desse ego gigantesco.
Mas isso não é insensato, pensando que na internet a
matéria atinge mais público que o impresso? Não é uma coisa
de vaidade?
Acho que é uma questão geracional. No papel você dialoga com
seus pais, tios, avós, é uma coisa que as pessoas mais velhas entendem,
é menos impalpável, é o comprar na banca. Que site, que internet? A
gente está mudando paulatinamente, as pessoas veem que tem valor,
mas uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas recente mostrou que nos
últimos três meses 33% dos brasileiros não acessaram a internet. Não é
um país extremamente conectado, não acho que a gente esteja vivendo
na era Steve Jobs, ainda estamos caminhando para que brasileiros
tenham smartphone. Esse é o grande problema do Brasil: é um país tão
desigual que você acaba fazendo jornal desigualmente, você produz
notícias de forma desigual. Eu faço um jornal que tem uma seção de
Twitter, humorística; sei que muita gente vai olhar isso e não vai
entender o nome da seção, '140 Destaks', mas é isso, será que devo dar
tanto enfoque a essas coisas? Não sei, mas acho que não, como também
acho que essa desigualdade acaba afetando até o humor, esse humor
debatido que dá uma tremenda preguiça. Eu fiz o obituário do Chico
Anysio na Rolling Stone recentemente, e eu dizia isso, que não somos
um país que vai fazer do Monty Phyton uma coqueluche, não vai ter
piada sobre a inquisição espanhola. Eu tenho um leitor que, apesar de
ter ascendido à classe C, não necessariamente ascendeu culturalmente
também; ele não tem um acesso de informação que a classe média tinha
dez anos atrás. É difícil pensar o mesmo veículo em várias plataformas,
e tudo isso você faz precisando de audiência, de assinantes, é em larga
escala. Como você vai conseguir uma larga escala se o país é de
consumidores, e não de leitores?
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Falando do Destak, vocês trabalham sobretudo com
edição,

e

o

jornal

circula

em

espaços

com

um

público

heterogêneo. Como vocês cadenciam isso?
A gente teve essa discussão recentemente, inclusive, porque a
pauteira é nova. A gente entrega o jornal de manhã para um leitor que é
economicamente ativo, que está indo trabalhar ou estudar. A minha
geração está vivendo uma coisa de adolescência e juventude mais
comprida; de 18 a 40 anos, você só tem jovem. Eu preciso de um jornal
jovem, que explique para as pessoas o que é o mensalão, o Código
Florestal, mas que também tenha a grávida de Taubaté e a notícia de
que o irmão do Ronaldinho Gaúcho foi na loja do Flamengo e roubou as
camisetas. A gente faz uma seleção de notícias nessas áreas, e tentamos
dar uma equilibrada com histórias pitorescas. Na seção de arte e
diversão, o enfoque é nas classes A e B, pra não ficar uma seção de
cultura como o 'Meia-Hora' ou o 'Agora'.
O leitor mudou nos últimos tempos?
Sim. O leitor quer ler menos e entender rápido, falando em
tendência. Como um fato das redes sociais, ele usa a notícia como escada
para si mesmo, ele usa aquilo para se promover. Ele usa pra saber
quantos 'likes' vai ter no Facebook, pra chamar atenção no Twitter,
existe uma relação cada vez mais funcional com a notícia. Existem
vários graus. O leitor do jornal gratuito é o leitor apressado, que precisa
saber das coisas, precisa de um passatempo, porque o jornal deixou de
ser um hábito construtor da personalidade. É como um casamento: o
jornal perdeu a importância assim como o casamento na questão da
personalidade; antes era importante, para você ser visto na sociedade
era preciso ser casado. Hoje as relações são muito mais líquidas, você
pode simplesmente se juntar, e se informar pela internet. O leitor hoje é
gigolô da notícia, ele se aproveita daquilo quando está na mão, mas não
existe mais aquele ritual, e a perda desse ritual em todos os aspectos
também influencia o jornal. As pessoas não se casam mais, não
trabalham mais das 9h às 17h, a classe média quebrou seu ritual. Há
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pessoas que moram sozinhas, outras trabalham só à tarde, outras
trabalham em casa, o jornal está falando pra quem? O leitor ainda vê o
jornal como parte da família, que precisa ser visitado às vezes, mas não
significa que ele está abrindo. Agora, se o jornal aparece na mão dele
quando ele tem algum tempo, indo para o trabalho, ou no banheiro, ele
lê; as pessoas continuam com uma necessidade grande de se informar
num mundo em que se produz cada vez mais informação, mas a relação
hoje é oportunista, e isso depois degringola na rede social naquilo que te
falei, como alavanca, para fortalecer algum ponto, argumentar,
defender posições. A notícia é um palanque.
Uma pessoa que tenha um blog pode ser reconhecida
como jornalista?
Acho que nenhum jornalista pode advogar contra a liberdade de
expressão. Acabou. O cara quer ter um blog de militância petista para
tacar pedra no PSDB, fazer essa esquerda rosnante da internet, ele tem
todo direito. Existe o código penal, o código civil, a injúria, a difamação,
a má-fé, e aí é aquilo: ele quer fazer notícia dentro de um viés, pra mim é
normal. Eu lido com a 'Veja' há décadas, e eles tem um viés muito nítido
de choque de civilização, de conservadorismo, de apoio ao grande
capitalista como forma de gerar riqueza, e apoiam muitas coisas ali. Mas
acho que sim, quanto mais debate houver, melhor, porque aí a gente vê
realmente quem é que tem garrafa vazia pra vender. Se o blogueiro é
bom, você chama ele para o debate, “vamos mostrar o que o blogueiro
está dizendo”. Investiga o cara, vai atrás, não sou contrário à liberdade
de expressão e defendo o sistema judiciário. Todo mundo pode chegar na
internet e produzir os documentos que quiser; toda palavra escrita ali é
um documento. Se a gente fala mal de uma pessoa, acusando, sem ter
como provar, fazendo guerra ideológica com frases de efeito, isso vai
aparecer uma hora ou outra. Não vejo problema em blog militante, e
saindo da parte política, tem muita gente que faz blog bem feito, com
opinião construída, porque fez faculdades diferentes, com profundidade
que jornalistas às vezes não têm. É muito interessante ver que a Folha
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nunca defendeu o diploma, e eu acho que está certo, porque se você tem
um sociólogo, por exemplo, dá pra falar das coisas de maneira mais
abrangente. A faculdade de jornalismo não é um dos triunfos da
humanidade.
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Pablo Pereira
53 anos, casado (primeiro casamento)
Entrevista realizada em 24 de abril de 2012

Duração aproximada de 60 minutos
Qual

é

a

sua

formação

e

como

você

começou

no

jornalismo?
Sou formado em jornalismo pela PUC-RS e comecei como repórter
de política; fui foca de um jornal de Porto Alegre, que se chamava Diário
do Sul, do grupo da Gazeta Mercantil. Era um jornal que se dizia
diferenciado, porque a proposta era de ter mais textos analíticos e
menos noticiosos; era um jornal mais de leitura do que de hard news,
durou coisa de dois anos. Eu cobria pequenos partidos, em janeiro de
1987. Me formei em dezembro de 1986.
Como é sua rotina atualmente?
Eu trabalho pela manhã, faço a leitura dos jornais e participo do
grupo de avaliação de qualidade do Grupo Estado, que avalia todos os
dias a produção do jornal. A leitura, então, tem que ser feita de manhã,
isso é parte do trabalho. Eu fui editor-executivo até dezembro, com
atribuições de edição e produção e, a partir daí, passei a ser um repórter
que aqui na casa chamamos de “repórter especial”. A partir das 10
horas venho para cá, fico até o horário do Jornal Nacional (da TV

Globo), eventualmente mais tarde ou mais cedo. Chego em casa por esse
horário, aí assisto a algum programa de televisão, ou cinema, e vou
dormir em torno de meia-noite a uma hora.
Fora isso, quais são os seus programas de lazer?
Na cidade, durante a noite, vou a algum cinema. Em casa, escolho
a leitura. Gosto de ler, vejo televisão para assistir a programas de
noticiário ou esportes, e nos finais de semana faço alguma viagem para o
interior ou para a praia, mais perto da capital.
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Seu círculo de amigos é formado majoritariamente por
jornalistas?
Não. Eu tenho amigos na redação, como é normal, mas tenho
amigos fora também. Tenho amigos que são médicos, engenheiros, que
têm fazenda, e mais gente que não tem a ver com jornalismo. Não são
muitos, mas tenho.
Você acha que o jornalista hoje está encarcerado na
profissão e acaba exercendo isso 24 horas por dia?
Do ponto de vista do envolvimento total, eu acho que já foi pior.
Sou de um tempo em que você era jornalista quase que o tempo todo.
Quando me formei, isso era um ofício, e a profissão te tomava o tempo
inteiro. Você estava no bar tomando uma cerveja, mas o assunto era
matéria. Você chegava em casa e ia ler, o assunto era matéria. De certa
forma, acho que hoje as pessoas aprenderam, mesmo que a carga de
trabalho tenha ficado maior do que era (a gente como profissional tinha
uma carga de 5 horas, depois passou a ser 7, e ninguém nunca cumpre,
porque o tempo de envolvimento efetivamente produzindo é bem
maior). Além desse tempo que você efetivamente está produzindo, você
usa o tempo adicional para coisas que vão te enriquecer na profissão.
Isso é um cacoete que o jornalista tem e que não consegue se ver livre;
tudo vira ideia de pauta, tudo é matéria. O desafio está em você separar
essas coisas e ter determinado momento para outras atividades. É difícil
de fazer, porque tudo na profissão rende assunto. Se você não tiver
atenção, você acaba realmente vivendo 24 horas por dia o jornalismo.
Se a gente pegar o jornalismo desde a década de 1950, 1960, quem é
jornalista militante do ponto de vista profissional tem uma tendência de
ficar enrolado com o assunto mais tempo do dia, não tem como fugir
disso.
Resumidamente,
profissional?

qual

o

caminho

da

sua

trajetória
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Vim do Sul para São Paulo para ser coordenador de reportagem
da Folha, da Agência Folhas, em 1988, com pouco menos de dois anos de
formado. Fiquei lá durante seis anos, exercendo várias funções: fui
repórter, coordenador de reportagem, depois repórter da própria Folha,
editor, subeditor. Vim para o Estadão, fiquei três anos como repórter,
passei um período rápido na Época, depois fui para a Gazeta Mercantil,
fiquei três anos como editor de política e fui para o interior, morar um
pouco fora de São Paulo, em São José dos Campos. Quando voltei para a
capital, fui para o Diário de São Paulo como subeditor de política, em
seguida editor de cidades e editor-executivo de produção. De lá, cinco
anos atrás, voltei para o Estadão como editor-executivo de produção, fui
para o Estadão Online, como editor, depois me tornei editor-executivo do
Jornal da Tarde até voltar ao Estadão e chegar a repórter especial.
Quais são suas atribuições e desafios no trabalho hoje?
Acho que é fazer matéria. Eu faço parte do grupo de avaliação, que
é uma função paralela, de olhar como é feito o jornalismo. Mas a função
que me toma mais tempo é a de apurar, escrever, editar. E estou
fazendo um trabalho não só para o papel, e sim também multimídia.
Conjugar essas coisas é o grande desafio agora. Fazer uma matéria em
que você possa escrever para o papel, ao mesmo tempo em que produz,
grava e edita um vídeo e, eventualmente, em determinadas pautas,
produz inclusive um infográfico especial de web. O desafio é juntar essas
três mídias, o papel, a web e a infografia web e juntar tudo como produto
único.
Como você descreveria o seu jeito de fazer jornalismo
hoje?
Acho que um jornalista nunca pode se achar completo.
Profissional nenhum, aliás. Eu não sou um jornalista completo, mas
tenho algumas ferramentas que me permitem, por exemplo, fazer papel,
vídeo e blog. Eu adquiri esse conhecimento, mas a gente está sempre
aprendendo. Vem aí uma nova maneira de divulgar notícia, nos tablets,
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por exemplo. O desafio do blog é um que já dominei, eu tenho um, o “Blog
da Garoa”. O desafio da web eu já tomei, mas acho que em novas mídias,
a maneira de apresentar o jornalismo está mudando. A essência não
muda. O que é a essência? A qualidade da apuração e a maneira de
entregar isso. O português correto, o que é mais importante em cima, o
menos embaixo, ou seja, o conteúdo vai sobreviver a toda essa discussão
de modelo de negócio e a essas coisas que vivemos hoje. O conteúdo vai
sobreviver, porque é preciso que ele exista. Não tenho preocupação com
relação ao futuro do jornalismo, a minha preocupação, se é que existe, é
mais voltada à questão das empresas. Como elas vão financiar a
existência desse conteúdo? O modelo do jornalismo como negócio é uma
questão que preocupa. Do ponto de vista do trabalhador, do produtor de
conteúdo, acho que não existe essa questão de “o jornalismo vai acabar”.
O conteúdo de qualidade continua sendo necessário para que as pessoas
entendam o que está acontecendo no mundo. E a função do jornalista é
apurar e editar, essas são questões importantes. Você precisa
hierarquizar um rol de acontecimentos, para que alguém que não tenha
tempo de acompanhar o noticiário o dia inteiro, em determinado
momento, pare e se atualize. A função do editor numa redação é
fundamental, ele organiza isso de acordo com critérios de importância
para que os outros se informem. Na questão do jornalismo em si, a
apuração continua sendo importante, o editor continua sendo figura
importantíssima, seja no papel, seja em web, seja no rádio, seja na TV,
que cada vez mais tem se aproximado dessa tendência de informação
online.
Como mudou na prática o fazer jornalístico em relação
ao tempo pré-internet?
Do ponto de vista de conteúdo, não mudou. Você tem uma
sociedade que te apresenta um rol de fatos que precisam ser contados.
Do ponto de vista da apuração, também não mudou. Tanto faz onde será
publicado, a qualidade do produto final é a mesma. A matéria que o
leitor vai encontrar precisa de qualidade em qualquer uma das mídias.
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Esse é um princípio que não pode ser esquecido. Ocorre que com as
mudanças e com essa velocidade da comunicação online, o tempo para
você preparar é menor. E, quando você tem menos tempo, ter qualidade
fica mais difícil, o que exige mais trabalho. Você precisa ter mais
cuidado com a apuração, porque não haverá várias horas para
checagem, é preciso fazer e publicar. O cuidado profissional, ao
contrário do que parece, tem que ser maior. Hoje, no mundo de redação
em que se vive, diferentemente da década de 1980, você não tem mais
várias horas. Como a web está muito massificada, você tem maior
quantidade de jornalistas sob essa pressão, o que eu acho, volto a dizer,
que exige muito mais das redações do ponto de vista do controle de
qualidade do que elas publicam. A gente ouve críticas dizendo que a web
publica muita coisa ruim, mas o impacto sobre essa qualidade é
objetivamente a questão do tempo da apuração. Se você começa a
apurar de tarde para publicar no dia seguinte, é uma coisa; quando é
questão de 20 minutos ou uma hora, o resultado é outro. Como você
resolve a questão do tempo da apuração? Você precisa de jornalistas
mais bem preparados para dar o 'start'. O jornalismo online que se
pratica hoje exige que as redações tenham gente mais preparada para
redação. Isso é uma coisa que estamos vivendo no texto escrito, mas o
rádio e a televisão já passaram por isso; sobreviveram e a TV continua
com índices de audiência brutais. A televisão cresce com qualidade,
porque a TV brasileira tem jornalismo de qualidade, e acho que é
possível fazer as coisas com qualidade mesmo encolhendo o espaço em
que o profissional estará trabalhando.
Sobre jornalistas mais experientes em redações online,
como mudaram as virtudes e dificuldades dos repórteres
nesses lugares?
Acho que o tempo de redação ajuda a prepará-los para
determinada função. Mas não é só isso. Você tem jovens jornalistas
muito bem preparados e muito bons; gente que tem espaço cronológico
de tempo curto, mas com desempenhos de produção maravilhosos. Isso
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você encontra em várias redações. Eu não acho que o que é online é tudo
ruim, nem acho também que experiências cronologicamente curtas
sejam um fator determinante para a qualidade. Acho que em uma
redação, para pegar o jeito daquilo é questão de meses. Às vezes, de dias.
Na década de 1990, na Folha, acompanhei parte de jornalistas que hoje
são muito reconhecidos, como Fernando Rodrigues, por exemplo. Ele é
um jornalista de sucesso desde então. Aqui no Estadão temos vários
casos, o pessoal que trabalha em Brasília, que ganha prêmio atrás de
prêmio. Que bom você ter mais tempo (de experiência), porque te
acrescenta capacidades e ferramentas do que é melhor, mas isso não é
necessariamente um definidor das coisas.
Antigamente jornalistas eram descritos como figuras
arrogantes, que brincavam de ser deus. Isso mudou com a
internet? Esse poder ainda existe?
Vou falar por mim. Eu não vejo dessa forma, de ter controle sobre
as coisas. A máquina de uma redação, até certo ponto, é algo
republicano; ela te coloca uma série de filtros entre a apuração e a
publicação. O pauteiro é um definidor de ideias, mas ele, via de regra,
não é o publicador. Quando chega o editor, ele já tem opiniões formadas
a respeito, e o que parte para a produção não é o que vai para o papel.
Há uma série de filtros que vão moldando o olhar da apuração inicial até
a chegada no leitor. Eu não vejo isso assim, de que o repórter ou editor
definem exatamente o que o público vai ler. Não é tão redondo o
raciocínio. Um pouco pela interferência de colegas, também jornalistas,
ou por terem mais ou menos idade, ou por chegarem mais cedo ou tarde
no fato, conhecer mais ou menos aquilo. O repórter não é dono da pauta.
Se o texto puder ser melhorado até a hora da edição, ele deve ser
melhorado até o fechamento. Se o fechador lá na frente tem formação
melhor para agregar, ele deve fazer isso. Eu vejo mais o produto notícia
como um time em atuação. Desse ponto de vista, acho que o jornalista
escolher o que o leitor vai ler não é individual, é resultado de um time,
de uma redação que agiu em determinado sentido. Então, digamos que a
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redação seja deus, pegando o raciocínio anterior. Aí pode fazer mais
sentido, mas é preciso identificar que tipo de veículo é, que tipo de
público e produtora de conhecimento é. Pegando o Estadão como
exemplo...qual a visão de jornalismo dessa casa? No Rio, como é O
Globo? O que pensa a TV Cultura? A TV Gazeta? A Folha? Se você olhar
as casas de produção de informação, esse raciocínio de que ela entrega o
que ela quer faz mais sentido do que o jornalista como profissional. A
Folha produz notícias para um determinado público que precisa daquela
informação, e faz sucesso. O Estadão tem a sua linha de 135 anos e
continua produzindo ali, e ali age. A TV Cultura tem outro tipo. Talvez
esse conceito do produto que você entrega esteja mais ligado à empresa
do que ao profissional em si.
Então essa produtora de conhecimento, mesmo com
outras formas de a informação chegar, ainda tem esse poder
de

fixar

o

que

ela

quer?

A

internet

não

mudou

isso

drasticamente?
Acho que não. Até porque as grandes casas se apropriaram da
internet rapidamente. A discussão do blog, por exemplo: li um artigo no
New York Times, de um autor que não me recordo, que dizia que o blog
morreu. Por que ele dizia isso? Ele dizia porque o blog era uma
ferramenta web criada para não-profissionais fazerem parte da
comunidade de informação. O sujeito poderia ser um jardineiro e ter um
blog sobre jardinagem. O outro era policial, e tinha um blog de polícia.
Era uma ferramenta não ligada a isso. O que o articulista do NYT
colocava era que as casas produtoras de informação estavam se
apropriando disso e os jornalistas profissionais pagos, que vivem disso,
estavam adotando os blogs como maneira de divulgar informação.
Começou como uma rede social e foi se tornando uma ferramenta. De
três anos pra cá, o número de jornalistas que têm blog, em qualquer
lugar do mundo, é brutal. Esse é um indicador de que as casas
produtoras de conteúdo se apropriaram da rede. Em seguida vieram os
sites de notícias, que deixaram de ser de vendas, divulgação de
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conteúdo não-informativo, para serem de hard news. Você vê o
Guardian, El País, Estadão, Folha, grandes casas que estão na rede
divulgando informação. Acho que essas casas perceberam que ali havia
um espaço que, se eles não ocupassem, trabalharia contra o seu negócio.
E ocuparam com competência. É claro que junto com isso surgiram
outras formas, como o Facebook, o Twitter, outras maneiras de
divulgação nas quais o cidadão ainda tem grande participação. Um
editorialista do NYT, Nicholas Kristof, divulga no Facebook algumas
matérias, pequenos textos colocados ali como se fosse um blog. Esse
movimento de profissionais entrando nas redes para usá-las como
divulgadoras de conhecimento, em 2012, para mim, tem dois sentidos:
as casas incentivam isso porque são espaços de divulgação, e os
jornalistas usam isso não só para divulgar o próprio trabalho, mas
também como plataforma de agregação de leitor. O sujeito faz um vídeo
para o NYT, mas ele usa no Facebook e divulga ali também. É um
marketing profissional, e é interessante de ver. Vamos limitar isso?
Não, acho que na rede não podemos limitar nada. Vão continuar
existindo as pessoas com seus sites independentes, e cada vez mais você
vai ver profissionais tentando conseguir seus espaços.
Você

acha

que

a

responsabilidade

do

jornalista

aumentou?
Na questão do blog, por ser uma coisa nova, ele estabeleceu uma
outra relação jurídica entre o profissional e a empresa. É comum que os
blogueiros tenham contratos com as empresas para a manutenção de
seus blogs. Esses contratos têm cláusulas que preveem coisas de cunho
jurídico com relação à informação. Essa é uma questão nova. Quem é o
responsável final pela informação publicada no blog? Hoje, é o blogueiro.
Então, se eu publicar no meu blog uma informação e isso for questionado
juridicamente, o responsável por essa informação serei eu. Na estrutura
anterior, na estrutura de contratação e funcionamento de jornal papel,
você tinha uma responsabilidade civil e até criminal, que de certa forma
funcionava em conjunto. O profissional, mais a empresa. Eu já fui
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chamado para processos na Polícia Federal por causa de matéria. O
advogado da empresa foi comigo no depoimento, e os processos foram
seguidos por um corpo jurídico da empresa jornalística para a qual eu
produzia. No blog, essa questão não está clara. Quem é o responsável
final? Parece que hoje, se a empresa quiser ficar de fora, o blogueiro fica
absolutamente exposto, e vai ter que responder juridicamente sem o
amparo da instituição da empresa que o emprega e publica o blog dele.
Eu não tenho certeza se essa maneira de publicar informação está
plenamente amparada na legislação, falando do Brasil. Aqui me parece
ser ainda uma coisa a discutir, porque já começa a existir um número
grande de contestações judiciais a publicações de web que estão criando
uma jurisprudência nova. Há dez anos não se pensava nisso. Eram as
empresas as responsáveis a dar amparo, acompanhar o profissional até
o final, proteger a fonte. Os profissionais hoje estão mais expostos,
porque não está clara essa relação jurídica entre uma ferramenta de
divulgação e o site que a publica.
Em que medida o prestígio da profissão foi afetado pela
produção de conteúdo por não-jornalistas?
Acho que não foi afetado. Parecia, em um determinado momento,
até dois ou três anos atrás, que os jornais iam perder completamente as
suas influências, não só no Brasil, como lá fora também. Muito jornal foi
fechado nos Estados Unidos, na Europa, por conta dessas novas
maneiras de divulgação de informação. Mas acho que isso está mais
ligado à questão do modelo de negócios, como se financiam essas
máquinas, como se paga uma redação, de onde vem o dinheiro para
sustentar custos de produção, do que propriamente pela qualidade dos
veículos. A questão é mais na área da publicidade, de como fazer o rateio
do bolo publicitário, que antes era jogado inteiro no jornal de papel;
começa a ser questionado de um tempo pra cá que também existe a web,
outro tipo de leitor e interesse. A questão me parece mais nesta área do
que na credibilidade do jornalista, do no produto e na informação em si.
De um ano pra cá, começou a haver um refluxo, talvez dois anos atrás,
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porque a The Economist, por exemplo, aumentou a circulação. Os
jornais no mundo todo mostraram crescimento também. É mais sobre
modelo de negócio do que de credibilidade das redações. As pessoas
continuam precisando que um editor organize para elas um rol de
informações. As pessoas continuam confiando que um corpo de
jornalistas vai fazer isso bem feito. Seja na porta, no papel, seja no
celular, tablet, computador. A figura do jornalista organizador das
coisas, isso vai permanecer, não tenho dúvida de que isso vai
permanecer. E se esse jornalista consegue organizar de forma que faça
sentido, com conteúdo de qualidade, essa publicação sobrevive. Talvez
com um pouco menos de profissionais trabalhando, porque o modelo que
está em cheque não é o modelo do jornalismo. Você pega uma cobertura
de guerra, por exemplo: como vai saber o que está acontecendo na
Síria? Só mandando jornalista pra lá. “Mas você tem as redes sociais em
que as pessoas publicam notícias que jornalistas não conseguem”. Sim,
mas isso você tinha antes, em outras realidades; as pessoas
telefonavam, mandavam cartas, se comunicavam também. Vamos pegar
a época da ditadura no Brasil: como se sabia o que estava acontecendo?
No boca a boca. Hoje o boca a boca está global. Você posta o vídeo aqui e
todos sabem, mas o que você faz com o vídeo é só dar a pauta, você abre
o caminho para a informação. Ela vai chegar ao final do dia muito mais
completa se ali tiver um jornalista profissional atuando, e o público
leitor acho que ainda identifica isso como um valor.
Mas o boca a boca digital, que são sobretudo as redes
sociais, tem capacidade de pautar o jornalista profissional
hoje?
Tem! Sem dúvida. O jornalista, na década de 1950, nos anos
áureos do jornalismo norte-americano e britânico, mal aparecia na
redação. Ele era de rua, ele vivia na rua. Ele telefonava e dizia: “Está
acontecendo isso”. Alguém pegava aquilo e transformava em texto, e
havia grandes jornalistas que trabalharam e fizeram jornalismo assim.
Houve isso até pouco tempo atrás. Há ainda hoje gente que não tem
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texto final, gente que produz informação, que sabe onde as coisas estão
acontecendo,

tem

contato

com

fontes,

e

essa

pessoa

não

necessariamente tem que entregar um texto para o dia seguinte; alguém
prepara isso depois, mas ele tem controle de apuração, ele é um bom. O
que está acontecendo com web hoje é que você pode ter na sua mesa as
redes explodindo, na sua tela, com informações que podem virar
matéria. Há muita informação que não vira matéria, mas há
informações que pintam na tela e viram. Eu fui pauteiro durante uns 15
anos, fiz abertura de jornal, e qual era uma das minhas fontes de
informação, a minha rede social da época? Uma rede de amigos, uma
rede de parentes, de leitura, e rádio, muito rádio, rádio o tempo todo. Eu
ouvia rádio direto, desde a madrugada, a manhã inteira, o tempo todo
ligado. O que os pauteiros de hoje podem se dar ao luxo é de dispensar
um pouco a audição e ver tudo estourando na tela, nas redes sociais. A
oferta de ideias que as redes aportaram é fantástica. Agora, algumas
coisas são boas informações e que valem investimento de uma equipe
profissional. Outras, não. Outras ficam mesmo no conhecimento geral.
Acho que agindo desta forma você contempla os dois mundos. Vou
ignorar completamente as redes? Absolutamente, não. Quanto mais e
mais rápido chegar a informação, melhor. Antes chegava pelo rádio.
Como eu já disse, me acostumei desde pequeno a escutar em casa, e
quando fui ser jornalista o rádio era uma ferramenta importantíssima,
era a minha web da época. Hoje, você, além do rádio, tem as redes, tem
os sites, as micro-redes, a oferta é muito maior e muito mais ampla e o
mundo está muito mais rico hoje. Você compara, por exemplo, com a
década de 1940, um jornal levava 20 dias para chegar a determinadas
cidades. Então, o que se fez foi aumentar brutalmente a oferta e isso
traz alguns prejuízos para as redações, que tiveram que encolher. As
redações não encolheram por causa do grande volume de divulgação de
informações, as redações encolheram porque as empresas não
conseguem desatar o nó do financiamento. A questão é modelo de
negócio, não é jornalismo. A questão é a seguinte: eu ganhava dinheiro
com jornalismo, agora eu ganho menos. Por que? Por causa da rede?
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Porque as agências de publicidade e as empresas produtora de conteúdo
ainda não chegaram a um acordo de financiamento. Neste período de
transição, o que acontece é que imediatamente as empresas precisam
encolher custos, e encolhendo custos, cortam na operação de produção
do conteúdo. Hoje você vê redações bem menores do que as de
antigamente, não porque o jornalismo perdeu a credibilidade, mas
porque as empresas de comunicação e agências de publicidade não
conseguiram encontrar um modelo que permitisse a existência daquele
mar de gente.
O leitor de jornal hoje é outro?
Ele mudou, mas não tanto quanto se achava que tinha mudado
alguns anos atrás. Pegando esses últimos cinco anos, em que estou em
contato direto com a mídia em papel e as novas; há quatro anos, a gente
achava que o papel era soberano, que tudo isso de rede social era
modismo e não ia sobreviver. Um ano depois, a dúvida explodiu
violentamente, “não vai dar pra segurar o papel” era o pensamento. Aí
você vê uma migração das grandes casas na direção do socorro,
correndo para as novas mídias, para não ficarem de fora. O UOL viu isso
antes e cresceu antes, se consolidou como uma empresa produtora de
informação online. Mas nas outras estruturas isso pairava como
modismo; de um tempo pra cá, com o New York Times entrando forte e
montando verdadeiros times de produção de conteúdo para web, as
grandes casas começam a fazer esse movimento de ocupação do espaço
da rede, porque junto com isso vem a divulgação da marca dela. Os
frutos dessa divulgação em massa se refletem no número de
assinaturas, que começaram a retomada. Lá na frente as coisas estão
casadas. Qual o mérito? Fazer jornalismo na web? Sim, mas os
departamentos de marketing também viram na rede um espaço de
divulgar a marca. Há jornais que cresceram na onda da web e não
sumiram, diferente do que se achava, de que uma coisa iria matar a
outra. Voltando à questão do leitor: o cara que lia o NYT no papel, por
vício e por cultura, ele vai continuar recebendo o jornal em papel, mas
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duvido muito que ele só vá ler o NYT no papel, tendo oportunidade de
durante o dia acessar o site com a confiança de que o jornalista que
escreveu matéria sobre a desistência do candidato americano do partido
republicano é o mesmo jornalista que publicou na web a matéria do
mesmo assunto. Ele vai encontrar o mesmo conteúdo nas duas formas.
Esse cara não perdeu a confiança no jornal dele; ele tem mais uma
maneira de entrar e ler aquilo. Do ponto de vista do leitor, foi agregada
uma maneira de ter informação, com a possibilidade de assistir a um
vídeo, mandar uma mensagem, é maravilhoso isso. Pegando o caso do
Estadão: o sujeito lia o jornal em papel, ele pode continuar fazendo isso,
mas vai ver durante o dia coisas que não terá só no dia seguinte. As
casas de jornalismo perceberam a tempo, para algumas delas, que havia
na rede um enorme espaço de divulgação das marcas e de seu conteúdo,
e isso é fundamental para alavancar até a recuperação das assinaturas.
Quem não percebeu dançou. Daqui a dez anos, vamos olhar esse período
e pensar o seguinte: o leitor não migrou puro de um lugar para o outro,
ele agrega maneiras de chegar a determinado conhecimento, e vão ficar
aí como fortes as casas que fizerem esse mix bem feito.
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Antonio Rocha Filho
45 anos, casado, dois filhos, 15 e 11 anos
Formado em jornalismo na Cásper Libero em 1989
Também chegou a cursar alguns semestres de Agronomia, Física,
e Ciências Sociais na USP.
Entrevistas em 11 e 17 de maio de 2012

Qual é a sua formação?
Eu fiz Jornalismo na Cásper [em 1989] e fazia Sociais na USP,
mas tive que parar [Sociais] porque já trabalhava. Recentemente fiz
uma pós na ESPM em comunicação com o mercado, que é mais de
marketing e negócios.
Por que você fez pós nessa área?
Eu tinha uma ideia já há alguns anos de fazer uma pós em
Comunicação. Pensava já na área de Comunicação Empresarial, no
início. Cheguei até a passaram em uma seleção na ESPM no início dos
anos 90, mas o horário era incompatível, eu trabalhava em Brasil, que
hoje é Poder, e aí não dava o horário porque o curso era à noite e eu
estava no fechamento. Aí quando eu voltei à possibilidade de fazer eu já
estava no Agora, e o Agora tem uma pegada muito de venda em banca. É
um negócio mesmo. Então falei que isso seria útil para mim, sempre quis
fazer pós, e era em uma instituição em que eu queria fazer. Achei que
teria alguma utilidade no jornal. O curso tinha gestão, que me ajudou a
comandar a equipe, que já chegou a 100 pessoas, e a vender jornal, lidar
com marca, posicionamento do jornal.
Para o editor falta conhecimento em gestão?
Você acaba aprendendo na marra. Se você puder ter uma
formação disso é interessante, te ajuda sim, mas não diria que é um
fator excludente. Acho que é muito mais importante para um editor que
vai lidar com noticia, decisão editorial, hierarquia de notícia, ter um
histórico forte e consiste em reportagem do que uma formação em
gestão, mas que ajuda, ajuda. Não vou dizer que é prerrogativa.
Como é a sua rotina hoje?
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Durante muito tempo eu fiquei cuidando da produção do jornal. Os
últimos cinco anos na produção diária e cuidando paralelamente das
questões administrativas da Redação. Atualmente eu cuido das edições
especiais, domingo, segunda-feira e o planejamento de longo prazo, que
no meu caso é uma semana ou duas no máximo. E as questões
administrativas e burocráticas do jornal, que diz respeito a férias,
orçamento, questões jurídicas, relações com outros departamentos...
tudo o que diz respeito a questões não estritamente jornalísticas quem
cuida sou eu. Meio de campo com gráfica, publicidade, coisa que me
tomam um tempo considerável, embora a minha função primordial seja
tomar conta das especiais de domingo, que é a edição que vende muito
mais.
Como você distribui suas tarefas e hobbies no dia a dia?
Eu estou entrando 14h30. Pela manhã, quinta e sexta eu dou aula
aqui [de Oficina Impressa na graduação em Jornalismo da ESPM] e fico
até 11h, 11h30. De segunda a quarta a rotina é: eu acordo 6h, quando
minha casa começa a funcionar. Meus filhos entram 7h na escola,
minha mulher tem que estar na escola onde trabalha às 7h, então quem
leva eles sou eu. Então acordo 6h independentemente da hora em que
fui deitar. Deixo eles, volto 7h, tento dormir um pouco, quando dá.
Levanto 9h, tomo meu café da manhã, que é religioso, e leio os jornais
que recebo em casa, o Agora, que é minha obrigação ler, e a Folha. Isso
me toma uma hora, uma hora e meia. Se tem algum erro grave eu já ligo
para o jornal para pedir medidas ou mando e-mail...
Na sequencia eu olho as capas do concorrente a internet. Aí vem o
capítulo e-mail. Se eu não olhar de manhã eu me enrolo todo na hora que
eu chego. Vejo também as notícias nos sites, as redes sociais – que não
posso não ver, tem que ver. Eu aderi [à rotina das redes sociais] há
pouco tempo, no meio do ano passado. Resisti muito tempo, justamente
por ter um excesso de obrigação. Aderi há pouco tempo, mais por estar
me sentindo um extraterrestre. Preciso estar ali.
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Mas o mais importante para você é usar a rede social
como

um

canal

pessoal,

social,

saber

dos

amigos,

ou

profissionalmente?
Pelo meu perfil eu diria que é muito mais voltado para a questão
pessoal. Em alguns momentos eu até fico sabendo alguma coisa por
colegas jornalistas, alguém viu algo e colocou. Não é o que querem fazer
crer, no meu caso específico o uso profissional da rede social é muito
menor do que o meu contato pessoal, gente que eu tenho relação, amigos
de escola, amigos de rua, de há 30 anos. A função profissional é
secundária. É mais leitura de jornal e demanda por email, que é muito
grande. Carta de contestação de reportagem, processo jurídico.
Raramente recebo diretamente do leitor, mas recebo muito via site [o
leitor se queixa ao site, que reeencaminha a mensagem para o Antonio].
O leitor reclamando de tal coisa, tal fonte está dizendo que não sei o que,
fulano ameaça processar o jornal porque a informação está errada. A
demanda vem pra mim, bate no online e o online manda para mim.
Tenho demandas muito grande por email, de questões práticas do
jornal. Isso me toma muito tempo.
Aí é em torno de 11h, 11h30. Então tento, na medida do possível –
porque sou um malhador compulsivo – dar pelo menos uma corridinha
na esteira da academia do prédio. Reservo 40 min para não me sentir
inútil, já que não jogo mais bola, não consigo ir na academia, pelo menos
dou uma corridinha duas vezes por semana. Depois, em torno do meiodia eu busco minha filha na escola. Minha mulher agora está saindo 7h e
voltando 17h, e à noite ela voltou a estudar, então ela está fora, não tem
como resolver pepinos a não ser no fim de semana. Almoço em casa com
a minha filha quase todo dia, com o João Pedro muda, depende da
agenda dele. Hoje é assim que se resume minha convivência com os
meus filhos: é levar para a escola e a hora do almoço. E acabou. Porque
aí depois eu saio correndo para o jornal, chego 14h, 14h30, e aí varia
muito conforme o dia, mas o primeiro momento é abrir os principais
jornais... Já chego acelerando na curva: o que tem de coisa, olho a pauta
do Agora, vejo a critica da edição, furos dados e tomados, me inteiro do
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andamento do jornal, dou uma olhadinha rápida no Diário, JT, a capa de
todos, mesmo nos populares do Rio, Extra, Dia. A atualização de e-mail é
o tempo inteiro, não posso deixar de acompanhar, é paranóico. Vem as
coisas mais diferentes durante o dia, até ofício da policia pedindo
representação de repórter, o tempo inteiro paralelamente eu vejo isso.
Você diria que começa a trabalhar já de casa?
Sem dúvida. Porque eu estou lendo não só para me informar, mas
com olho critico da edição que a gente fez para eu ter conhecimento do
que a gente fez, ter condição de me comparar com a concorrência e ver o
que posso fazer para os próximos dias.
Você acha que trabalhava-se menos antes da internet?
Eu trabalhava menos... Houve momentos, por uma questão de
características que vi na profissão, em que eu trabalhei muito. Por causa
de estrutura enxuta e tal. Mas hoje eu trabalho mais porque trabalho
quase 24 horas por dia. Mesmo quando estou em casa, ou no fim de
semana, eu não posso deixar de ver meus emails. Senão chega na
segunda-feira e eu vou ter 500 para olhar. É até obsessivo da minha
parte, e eu não posso deixar passar, porque se eu deixo passar isso se
volta contra mim depois: “você foi comunicado disso e não tomou a
medida necessária”. Isso já aconteceu comigo.
Isso te estressa?
Sim.
Mas o jornalista sempre foi um profissional acessível 24
horas...
Sim. Mas hoje é rotina. Você está com um celular corporativo, da
empresa, e mesmo que ninguém te acione você precisa ter iniciativa,
senão segunda-feira estoura pra mim. Quando eu trabalhava de dia, à
noite, antes de dormir, eu tinha de fazer uma limpa no email. Hoje eu
faço isso antes de sair do jornal, de noite. Não tem como escapar. Na
minha função e pra todo mundo, até para os repórteres. Muitas vezes
chega email de fonte e não podem se desconectar disso. Os repórteres
até reclamam que não tem celular com pacotes de dados, o que limita o
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trabalho dos caras. Tem repórter que reclama que precisa acessar para
pesquisar dados.
Voltando à rotina...
Eu me livro de jornal, e-mail, daí o tempo inteiro vou tentando, na
medida do Possível, contato com os jornalistas responsáveis pelas
especiais em cada editoria. Eu tenho que conversar com eles
permanentemente para ver o andamento das matérias. Em alguns casos
falo com o repórter, mas evito, porque isso torna a relação mais caótica.
Paralelamente estou lidando com as questões administrativas,
que nunca param. O email e todas as demandas diárias. Tenho contato
com o editor-chefe, resolver demandas com ele.
Das 21h às 22h todos os dias tem a reunião da virada, em que
passamos todas as páginas e discutimos a edição. Participo disso até
22h, 22h30. Quando necessário eu ajudo no fechamento do dia. E aí
quando dá em torno de 23h30, 24h, eu vou embora para a casa. Chego
em casa, como, deito meia-noite – tenho poucas horas para dormir. Em
alguns dias eu preciso tomar um remédio para dormir, senão não vai.
Tenho insônia crônica. E nos últimos meses piorou por conta desse
horário adverso.
Quando é quinta e sexta eu acordo no mesmo horário e venho
para cá [ESPM] para dar aula.
Quinta e sexta são os piores dias, quando dou aula de manhã e
saio mais tarde de lá, são os dias em que faço um pré-risco [da edição de
domingo] para ajustes na sexta. De quinta eu saio 0h30, 1h, e sexta é
um dia cruel... Faço também um plantão a cada quatro finais de semana,
normalmente.
O que você gostaria de fazer mas não consegue, no dia a
dia?
Duas coisas que eu gostaria de ter: uma é a questão familiar.
Estar com a minha família. Estar com os meus filhos e curtir a minha
mulher. Vai ter momento a família toda e momento eu e a mulher que eu
gosto, que eu escolhi para viver, que envolve amor, carinho, sexo. Outra
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coisa é a convivência com os meus filhos, que eu gostaria que fosse
melhor.
Por último o que me faz muita falta, e pode parecer besta, é a
questão do meu esporte. Eu ia jogar bola, adoro futebol, sou louco por
isso, mas não dá. E sou malhador compulsivo, e sinto muita falta. De
conviver mais com a família e fazer esportes. A questão de leitura eu
sinto falta também, tem livro que eu começo a ler... estava fazendo uma
releitura de Os Sertões esses tempos e parei. Não consegui mais. Leio
jornal e revista. Chega o fim de semana eu estou arrebentado, não tenho
ânimo

para

nada.

Segundo

que

preciso

resolver

questões

administrativas, familiares, particulares que ficaram pendentes.
Depois, muitas vezes tenho de cuidar de alguma coisa da
faculdade... Durante a semana, nos dias que não trabalho de manhã, eu
tento preparar aula. Tento. A vida pessoal é muito sacrificada. Eu tenho
uma meta de trilhar outro caminho e mudar isso aí, e quando vim dar
aulas estava abrindo uma porta para isso... Está muito pesado, muito
puxado. Mas meu objetivo é sair daqui a cinco anos. Eu gosto disso
[trabalhar no jornal], mas queria ter mais possibilidade de ter uma vida
pessoal mais tranqüila.

Parte 2, 17/5/2012

O que mudou na rotina do editor com a internet?
A gente não pode hoje editar um jornal sem olhar para a internet,
os sites de notícia. Você não pode editar o seu jornal sem olhar para
aquilo aí, é um parâmetro importantíssimo de pauta e de edição.
Isso facilita ou dificulta a vida do editor?
Acho que facilita pelo fato de diminuir a possibilidade de tomar
um furo importante. Mas cria, principalmente no repórter, [um risco de
ficar] preguiçoso, de achar que tudo se resolve num clique. Está
acontecendo tal coisa? Ah, o portal tal tem. Mas liga lá, vai lá, se vira.
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Ou então: “a PM não pôs [a história] no portal deles, então a matéria não
existe.
O editor tem mais poder para cobrar do repórter uma
apuração mais sólida...
Sim, há situações em que isso acontece. No Agora principalmente,
em que o repórter está sobrecarregado, às vezes com cinco pautas, e faz
uma apuração superficial nelas. O editor pergunta onde está o dado tal,
o repórter diz que não tem. Mas como não tem, se está na home do UOL?
Ao mesmo tempo em que facilita a vida de todo, cria uma
certa angústia, então...
Tem coisa que dependendo da notícia é explorado à exaustão, e o
jornal tem de pensar como vai explorar isso no dia seguinte. Está o dia
inteiro na internet, todo mundo vendo, então como trazer um aspecto
novo disso no dia seguinte? É uma preocupação que acaba passando
pela cabeça da gente por causa da internet.
Antigamente você não tinha isso. Quando eu editei o NP, o FT, em
outros momentos, a nossa checagem e controle da informação era muito
mais simples. Você tinha a equipe da Folha, Agências, Sucursais, um
Rádio, a conversa com repórteres. Hoje não tem fim. Você elege alguns
sites principais, que são parâmetros, o que não pode deixar de olhar, que
vão ter repercussão automática.
Isso de maneira genérica, se você leva para editorias específicas,
esportes, por exemplo, tem de ver todos os sites de clubes, jornais
gringos. É enlouquecedor. É inesgotável. Você tem de estabelecer alguns
critérios, o que tem de ver e não pode deixar de ver, quais informações
eu tenho obrigatoriamente que ter. É realmente enlouquecedor. Ajuda a
você ter controle do que está no jornal e a forma como vai abordar, mas
cria uma obrigação e uma sobrecarga ainda maior de estar informado e
decidir o que é importante e o que não é. Sem contar as questões que
derivam daí, não pode deixar de olhar email, que é um braço da
internet, por ali vem fontes, relatórios...
É mais fácil ou mais difícil editar jornal com internet?
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Tem uma facilidade que é a visão geral que você pode ter de o que
é o seu cardápio de notícias. Mas eu acho que dificultou do ponto de
vista da complexidade e da dedicação e do esforço. É mais complexo,
ficou mais trabalhoso. Demanda mais energia do que antes, com certeza.
Tem de olhar muito mais coisa e não pode ignorar, não pode ser um
editor ilhado. Não pode não saber, não cola mais. E saber quais são os
sites mais confiáveis.
E nesse cenário o editor de jornal ganhou ou perdeu
importância na sociedade – e para a empresa jornalística?
Se você for pensar no dia a dia do leitor... eu tenho amigos que não
são jornalistas. Tem um que diz “Toninho, eu parei de comprar jornal, eu
leio pela internet, a informação que me interessa eu li no dia anterior.
Parei de comprar jornal, de ler jornal”. Então se você pensar do ponto de
vista do leitor, talvez... Eu trabalho na área, só trabalhei em jornal
impresso, sou defensor da importância do jornal impresso, mas acho
que teria caído a importância do papel do editor para o leitor. Mas o
jornal como testemunha e recorte momentâneo da história, um
documento da história, a seleção dos acontecimentos mais importantes
da véspera continua. Segundo, e mais importante, o papel que você tem
de traduzir e colocar para o leitor a importância da noticia, a
interferência daquilo na vida dele. A internet não tem isso, o editor de
jornal tem que não só selecionar mas mostrar o impacto que aquilo vai
ter na vida do leitor. Então é a utilidade daquela informação para a vida
do leitor. Isso para nós no Agora, que é um jornal popular, é muito
importante. Como isso afeta a sua vida e o que você deve fazer a partir
de agora. A questão da utilidade da informação, nesse aspecto, é mais
importante hoje para o editor do que antes. Eu não sei dizer se isso vai
continuar assim, o que vai acontecer com o mercado de jornais daqui a
mais alguns anos. Mas o que a gente está vivenciando hoje, neste
momento, eu acho que tem esse aspecto da importância dentro do jornal
do editor fazer a hierarquia das notícias e levar o que é o mais
importante para o leitor, como impacta na vida do leitor. Mas o
consumidor de notícias médio a impressão que fica é que nós jornalistas
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de meios impressos estamos perdendo importância. Porque o que estava
no jornal estava na internet no dia anterior. O leitor tem menos
consciência desse papel. Talvez isso aconteça porque a gente não esteja
cumprindo o nosso papel da maneira que deveria cumprir. É uma
equação difícil.
O filtro, em tese, é mais importante em um cenário de
hipertrofia de mídias. Ao mesmo tempo, menos pessoas leem
jornais.
Embora a gente tenha uma questão particular do mercado de
jornais populares: nos últimos anos experimentamos um crescimento
nessa faixa. Têm renda maior e agora consome. Mas é difícil prever o
que vai acontecer nos próximos anos. O momento que a gente vive aqui
é diferente do momento no exterior.
Os editores sentem essa angústia de não saber qual é o
seu papel, de mudança de paradigma?
Está todo mundo muito preocupado. No corpo do jornal, sempre
tem os mais e os menos preocupados. O corpo diretivo está mais atento,
pedindo uma cobertura diferente da internet. Há editores de área
também preocupados com isso, talvez mais os que lidam mais com
hardnews, que fica numa situação mais difícil. Vai fazer uma mera
repetição do que saiu no dia anterior [na internet]? Para a gente jornal
popular, como grande parte não cessa tanto a internet, talvez para nós
seja menos complicado do que para os jornais de elite. Ainda temos um
componente da informação ela própria, o dado, a notícia, ser novidade.
Embora a preocupação central hoje seja a utilidade da informação, como
ela se insere na vida do cara e qual consequência vai produzir.
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