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Resumo 

 

A discussão da objetividade no jornalismo é um assunto que, justamente por ser 

controverso, ainda merece estudos que busquem a melhor compreensão do conceito. E, 

quando se fala em jornalismo opinativo, o tema ainda ganha contornos muito mais 

polêmicos. Dessa forma, este artigo pretende apenas iniciar um estudo da objetividade 

no gênero opinativo, mais especificamente nas colunas políticas. Assim, por meio da 

revisão bibliográfica, pode-se definir melhor o conceito de objetividade e entender se e 

de que forma ela pode ser encontrada no gênero opinativo, mais precisamente no 

colunismo político. 
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Introdução 

 

“Desde que o jornal virou produto industrial e de massa estabeleceu-se, com o 

forte empurrão da imprensa americana, o clichê segundo o qual o bom jornalismo seria 

sinônimo de imparcialidade, senso comum definitivamente dicionarizado” (COSTA, 

2009, p. 156). De lá até aqui, de acordo com Felipe Pena (2005, p. 49), “o conceito de 

objetividade é um dos mais discutidos em jornalismo. Talvez, o mais antigo”.  

No entanto, para Felipe Pena (2005, p. 51), “a notícia nunca esteve tão carregada 

de opiniões”. E a razão disso, segundo ele, é o de o jornalismo estar preocupado em 

ouvir sempre os dois lados - ou mais - da história, atendendo ao critério de objetividade. 

O autor avalia ainda que os jornais têm valorizado mais as declarações do que os 
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próprios fatos. “Ou seja, preocupam-se mais com os comentários sobre os 

acontecimentos do que com o acontecimento em si” (PENA, 2005, p. 51). 

Essa constatação pode ser explicada pelo fato de que, hoje, o leitor, consumidor 

de informação, está cada vez mais exigente e não se contenta apenas com a reportagem, 

principalmente na editoria política, convencional. “O novo paradigma institucional e a 

nova cidadania criam as demandas que levam à oferta, pelos veículos, deste novo 

jornalismo político que busca ser pluralista na oferta de informação, mas trata de 

enriquecê-la com análises, interpretações e opiniões” (CRUVINEL, 2006, p. 215). E, 

vale destacar, “quando mais ativa a cidadania de um país, maior será a exigência em 

relação à imprensa em geral e ao jornalismo em particular” (CRUVINEL, 2006, p. 223). 

A coluna política, inclusive, está entre os tipos mais comuns de coluna na 

imprensa brasileira (MELO, 1985). Murilo César Ramos (1994), inclusive, acredita que 

jornalismo e política são dois conceitos inseparáveis. Até porque, “jornalismo, como 

tudo na vida, é sempre interesse, é disputa de poder” (RAMOS, 1994, p. 19). 

 

Se a imprensa, no mercantilismo, foi encontrar suas origens nos chamados 

sistemas de correspondência comercial, nas cartas trocadas pelos negociantes de 

além-mar, numa antevisão em câmara lenta do jornalismo econômico em tempo 

real dos dias de hoje, ela encontraria sua maturidade quando se transformou na 

imprensa política, de opinião, central para o desenvolvimento da esfera pública 

sem a qual os burgueses não teriam arrombado as portas das cortes absolutistas. 

(RAMOS, 1994, p. 10) 

 

 

Tendo tudo isso em mente, o presente artigo não visa, de forma alguma, esgotar 

o tema, mas apenas iniciar um debate sobre a objetividade presente no jornalismo 

opinativo, em especial, nas colunas políticas. Assim, a revisão bibliográfica permitirá 

definir melhor o conceito de objetividade e entender se e de que forma ela pode ser 

encontrada no gênero opinativo, mais precisamente no colunismo político. 

 

Objetividade: uma Breve Conceituação 

 

Ao investigar a objetividade jornalística é importante conhecer o trabalho de 

Gaye Tuchman, pesquisadora que descreveu o conceito sob a ótica de como os 

jornalistas o percebem em suas rotinas profissionais. Tuchman se apoia na Sociologia 

do Conhecimento, uma corrente da Sociologia Fenomenológica, e é vinculada ao 
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positivismo norte-americano, dentro da perspectiva pragmática dos estudos de 

comunicação (PIMENTEL; TEMER, 2012). 

Para Felipe Pena (2005, p. 129), inclusive, “Gaye Tuchman é uma das mais 

respeitadas pesquisadoras do newsmaking”. Justamente por surgir de estudos 

desenvolvidos dentro das redações, por causa de sua metodologia etnográfica 

(observação participante), seu trabalho tem grande impacto entre os produtores de 

notícias, embora essa valorização seja em um sentido muito mais prático que crítico. 

Isso porque a produção intelectual de Tuchman é de difícil acesso aos brasileiros. Até 

2012, apenas três trabalhos em newsmaking tinham tradução em português 

(PIMENTEL; TEMER, 2012). 

Dessa forma, ao aprofundar os estudos de objetividade jornalística, é preciso 

recorrer à teoria do newsmaking, também conhecida como teoria construcionista da 

notícia. Como esses estudos se debruçam sobre os emissores e sobre os processos 

produtivos nas comunicações de massa e, especialmente, nos produtores de notícia, essa 

perspectiva teórica acredita que a forma como a notícia é produzida influi no seu 

resultado e problematiza a ideia do jornalismo como um espelho da sociedade, 

contrapondo-se à teoria do espelho (TEMER; NERY, 2004). 

 

Ainda que a sustentação teórica do newsmaking esteja calcada na observação 

das rotinas produtivas dentro das redações jornalísticas, e que seja empregada e 

justificada a partir da possibilidade de ‘aprimorar’ essas rotinas e, 

consequentemente, tornar o processo socialmente mais eficiente (em uma 

perspectiva que se aproxima à noção de que o jornalismo tem uma ‘função’ 

social a ser cumprida, ou seja, uma perspectiva funcionalista), Tuchman 

extrapola essa concepção quando fundamenta essa contribuição no papel dos 

processos simbólicos comunicativos como pressupostos da sociabilidade e 

aponta a importância das rotinas de produção na construção dos conteúdos 

jornalísticos. (PIMENTEL; TEMER, 2012, p. 127) 

 

 

Ao conceituar objetividade como um ritual estratégico, Tuchman (2016) 

primeiro define o que entende por ritual e estratégia. Para a autora, ritual é um 

procedimento de rotina que tem relativamente pouca relevância ou uma relevância 

tangencial para o fim procurado, sendo ainda uma estratégia performativa. Já estratégia 

trata-se de uma tática ofensiva destinada a prevenir o ataque e se defender das críticas. E 

é justamente no pilar estratégico que reside a principal justificativa da objetividade 

jornalística. Afinal, para os jornalistas, assim como para os cientistas sociais, a 

objetividade funciona como um escudo. É a proteção entre eles e os críticos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

 

Os jornalistas cujo procedimento temos vindo a estudar acreditam que podem 

mitigar pressões contínuas como sejam os prazos, os possíveis processos de 

difamação e as repressões antecipadas dos superiores, com a argumentação de 

que o seu trabalho é ‘objetivo’. (TUCHMAN, 2016, p. 111) 

 

 

Para usar a metáfora utilizada por Tuchman (2016, p. 112), quando atacados, “os 

jornalistas invocam a sua objetividade quase do mesmo modo que um camponês 

mediterrâneo põe um colar de alhos à volta do pescoço para afastar os espíritos 

malignos”. Essa imagem ajuda ainda a compreender a crítica de Tuchman, que verifica 

que os jornalistas não compreendem bem o conceito de objetividade. “Ao contrário dos 

cientistas sociais, jornalistas têm um repertório limitado com o qual definem e 

defendem a sua objetividade” (TUCHMAN, 2016, p. 113). 

Mas Tuchman (2016) explica que essa falta de uma conceituação precisa de 

objetividade entre os jornalistas é fruto das rotinas produtivas exaustivas. Para a autora, 

o jornalista é um homem de ação, obrigado a tomar decisões imediatas relativas à 

validade, credibilidade e “verdade” durante a construção da notícia. “Os jornalistas 

trabalham sob a tirania do fator tempo. Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos 

noticiáveis, que podem surgir em qualquer parte e qualquer momento, os jornais 

organizam-se de forma a impor ordem no tempo e no espaço” (PIMENTEL; TEMER, 

2012, p. 120). 

 

O processamento das notícias não deixa tempo disponível para a análise 

epistemológica reflexiva. Todavia, os jornalistas necessitam de uma noção 

imperativa da objetividade para minimizar os riscos impostos pelos prazos de 

entrega de material, pelos processos difamatórios e pelas reprimendas dos 

superiores. (TUCHMAN, 2016, p. 114) 

 

 

A rotina produtiva dos jornalistas também está repleta de armadilhas que podem 

ser desarmadas tendo a objetividade como instrumento. Por exemplo, cada notícia afeta 

potencialmente a capacidade dos jornalistas no cumprimento das suas tarefas diárias. 

Isso porque o jornalista tem, em geral, um período curto para a apuração dos fatos. 

Além disso, cada notícia também influencia na reputação do jornalista diante dos seus 

superiores na redação. Afinal, um erro de apuração pode deixar um jornalista 

envergonhado diante dos seus pares e do público em geral.  
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Vale destacar ainda que cada notícia tem o poder de impactar (tanto 

positivamente quando negativamente) nos lucros da organização. Uma notícia exclusiva 

ou de grande interesse do público pode aumentar as vendas de um jornal, assim como 

uma notícia publicada com erros graves de apuração pode implicar em processos de 

difamação, afetando diretamente a credibilidade do veículo e, consequentemente, 

diminuindo as vendas de um determinado jornal. 

Para os jornalistas, de acordo com Tuchman (2016), o ponto de partida para a 

objetividade é o descomprometimento, a imparcialidade e a impessoalidade. Assim, de 

segundo a autora, os jornalistas defendem que se todos os repórteres reunirem e 

estruturarem os fatos dessa maneira, prazos serão respeitados e os processos de 

difamação evitados. Além disso, apuração é o pré-requisito fundamental para a 

objetividade no jornalismo. Mas “se a verificação é necessária, mas não pode ser obtida, 

o jornalista pode seguir outras estratégias” (TUCHMAN, 2016, p.116). 

Entre essas outras possibilidades de alcançar a objetividade enumeradas por 

Tuchman (2016) está a apresentação de possibilidades conflituais. Segundo a autora, 

deve-se levar em consideração que há um pântano de opiniões querendo ser tomadas 

como fatos, que ela chama de “política da realidade”. Assim, o jornalista reivindica sua 

objetividade ao prezar pela pluralidade.  

Apresentando os dois – ou mais – lados de uma determinada questão sem 

favorecer qualquer indivíduo ou partido político, o repórter, suspostamente, conforme 

aponta Tuchman (2106), dá ao leitor a chance de decidir qual é a versão que mais se 

aproxima da “verdade” dos fatos. E com uma particularidade: “o leitor pode não ser 

confrontado com os pontos de vista acerca de uma notícia num só dia, mas ele irá ser 

confrontado com uma diversidade de pontos de vista ao longo de um certo período de 

tempo” (TUCHMAN, 2016, p. 118). 

No entanto, Tuchman (2016) alerta para o fato de que esse hábito jornalístico 

implica em um insistente convite à percepção seletiva do leitor, ao invés de contribuir 

para a formação de opinião de forma imparcial. 

 

Visto que a ‘objetividade’ pode ser definida como ‘prioridade aos objetivos 

externos ao pensamento’ e ‘objetivo’ como ‘aquilo que pertence ao objeto de 

pensamento e não ao sujeito que pensa’ (ambas definições de dicionário), seria 

difícil de afirmar – como os jornalistas fazem – que a apresentação de 

possibilidades conflituais fomenta a objetividade. (TUCHMAN, 2016, p. 119) 
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A apresentação de provas auxiliares que confirmam uma afirmação é outro 

recurso que é bastante utilizado por jornalistas que buscam a objetividade. No entanto, 

isso colabora com a ideia equivocada de que os fatos falam por si. “Essa expressão 

implica uma distinção cotidiana entre ‘fatos expressivos’ e o repórter (orador, 

bisbilhoteiro etc.) que fala pelos ‘fatos’. Se o repórter decidir falar pelos ‘fatos’, ele não 

poderá afirmar-se objetivo, ‘impessoal’, ‘imparcial’” (TUCHMAN, 2016, p. 120). Além 

disso, os processos sociais influenciam a avaliação e aceitação dos fatos. 

Mas Tuchman (2016, p. 120) também observa que “os jornalistas veem as 

citações de opiniões de outras pessoas como uma forma de prova suplementar. Ao 

inserir a opinião de alguém, eles acham que deixam de participar na notícia e deixam os 

‘fatos’ falar”. Por isso, o uso judicioso das aspas, para usar o termo que a autora utiliza, 

é também uma estratégia a que os jornalistas recorrem muito com o intuito de alcançar a 

objetividade, além de ser um instrumento de sinalização. 

Se atendo ao aspecto formal da notícia, podemos ainda identificar que “a 

estruturação da informação numa sequência apropriada é também um procedimento 

destinado a indicar a objetividade” (TUCHMAN, 2016, p. 122). Assim, no que os 

jornalistas chamam de pirâmide invertida, a informação mais importante é apresentada 

no primeiro parágrafo de uma notícia, também chamado de lead, seguida pelas de 

menor relevância.  

“Até certo ponto, as dificuldades dos jornalistas são mitigadas pela fórmula 

familiar de que a notícia preocupa-se com ‘ o quem, o quê, o quando, o onde, o porquê e 

o como” (TUCHMAN, 2016, p. 123). No entanto, Tuchman alerta a armadilha que essa 

técnica implica, uma vez que a responsabilidade pela escolha do que é mais importante 

recai apenas sobre o repórter, que, por sua vez, “só pode invocar o profissionalismo e 

afirmar que o lead é validado pelo news judgement” (TUCHMAN, 2016, p. 122). 

E news judgement, para Tuchman (2016), é o conhecimento que o jornalista 

adquire com a experiência profissional que o permite fazer três generalizações. A 

primeira delas é a de que a maioria das fontes tem interesses pessoais a defender. A 

segunda é que alguns indivíduos estão em uma posição em que sabem mais do que 

outras pessoas em uma organização. Já a terceira é que as instituições têm 

procedimentos que visam proteger tanto a própria instituição quanto as pessoas que 

estão em contato com elas.  
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Sem dúvidas, a experiência organizacional do jornalista o torna resistente às 

hipóteses que contrariam suas expectativas e o senso comum da categoria profissional 

determina se uma informação pode ser aceita como fato. E, ter isso em mente é uma 

arma importante na rotina produtiva do jornalista. 

 

Pareceria que o news judgement é o conhecimento sagrado, a capacidade secreta 

do jornalista que o diferencia das outras pessoas. A experiência do jornalista 

com as relações interorganizacionais, as suas relações com a sua própria 

organização e outras organizações permitem-lhe reivindicar estes news 

judgement assim como a ‘objetividade’. (TUCHMAN, 2016, p. 125) 

 

 

Tuchman (2016, p. 123) lembra ainda que “um jornal divide-se em seções e 

páginas”. De fato, há espaço delimitado para a informação (que, para a autora, seriam as 

notícias objetivas) e a opinião (que Tuchman denomina notícias de análise e que, para 

ela, também sugere objetividade). Só que o problema reside no fato de que, segundo 

Tuchman, os jornalistas não sabem responder em que difere a notícia objetiva da 

“notícia de análise”. 

Exposto isso, Tuchman (2016) chega a duas conclusões. A primeira é que o 

jornalista objetivo é aquele que faz distinção entre aquilo que pensa e aquilo que relata. 

E a segunda é a constatação de que todos os procedimentos estratégicos em busca da 

objetividade configuram apenas uma tentativa, não uma realidade. “Embora esses 

procedimentos possam fornecer provas demonstráveis de uma tentativa de atingir a 

objetividade, não se pode dizer que a consigam alcançar” (TUCHMAN, 2016, p. 129). 

E aqui vale destacar, como Tuchman (2016) expõe, que as estratégias utilizadas 

pelos jornalistas para atingir a objetividade acabam por resultar em efeitos contrários ao 

esperado. Isso porque também constituem um convite à percepção seletiva, insistem 

erroneamente na ideia de que os fatos falam por si, são um instrumento de descrédito e 

um meio do jornalista fazer passar a sua própria opinião, são limitados pela política 

editorial de uma determinada organização jornalística e, por fim, iludem o leitor ao 

sugerir que a “análise” é convincente, ponderada ou definitiva. 

O trabalho de Gaye Tuchman sobre objetividade, apesar de importante para os 

estudos em jornalismo, não está imune às críticas. Gilles Gauthier, “um dos mais 

conhecidos defensores da objetividade jornalística” (COSTA, 2009, p. 157), avalia o 

trabalho da autora norte-americana como uma tentativa de descobrir os usos práticos da 

objetividade.  
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Mas, para Gauthier (1993), Tuchman não está preocupada em conceituar a 

objetividade, mas em descobrir o uso que os repórteres fazem dela. Assim, o trabalho de 

Tuchman, na visão de Gauthier (1993), não esclarece o conceito de objetividade. E, 

como contraponto, ele faz uma defesa aberta da objetividade jornalística e confronta os 

que pensam que a objetividade no jornalismo é desnecessária, ilusória ou artificial. 

 

Uma vez determinada a escala de aplicação da objetividade no jornalismo, seria 

impossível descrever não somente o seu uso, mas como os fatos são 

processados pelo jornalista com vistas à objetividade, visando à objetividade. 

Estabelecer esse tipo de definição e, subsequentemente, identificar o campo 

semântico específico ao qual pertence a objetividade, poderia conduzir a um 

novo reconhecimento da necessidade da objetividade no jornalismo, 

entendendo, diz ele, que nós desejamos preservar a existência do relato factual 

da notícia. (COSTA, 2009, p. 163) 

 

 

Para Gauthier (1993), decretar o fim da objetividade no jornalismo seria o 

mesmo que decretar o fim do próprio jornalismo. Para ele, a objetividade não pode ser 

entendida apenas como uma meta ou objetivo, mas sim uma prática jornalística. Assim, 

a aplicabilidade da objetividade no jornalismo estaria então restrita à maneira pela qual 

a notícia é manipulada pelo jornalista. Portanto, ela estaria presente apenas no 

processamento da informação.  

Mas, como lembra Caio Túlio Costa (2009), o ponto fraco do pensamento de 

Gauthier é que ele esquece completamente a questão ideológica no relacionamento do 

jornalista com os fatos e enfatiza que a objetividade não se aplicaria no momento da 

coleta das informações. “Se não se aplica, então ela seria possível no seu manuseio 

posterior? Não há ambiguidade, nem lógica, que dê conta disso, evidentemente” 

(COSTA, 2009, p. 163). 

Só que, vale destacar, “a objetividade surge, então, porque há uma percepção de 

que os fatos são subjetivos, ou seja, construídos a partir da mediação de um indivíduo, 

que tem preconceitos, ideologias, carências, interesses pessoais ou organizacionais e 

outras idiossincrasias” (PENA, 2005, p. 50). Assim, a objetividade não pode, de forma 

alguma, ser definida como o oposto de subjetividade, pois, como Felipe Pena (2005) 

afirma, ela não surge para negá-la, mas justamente por reconhecer sua inevitabilidade. 

 

Seu verdadeiro significado está ligado à ideia de que os fatos são construídos de 

forma tão complexa que não se pode cultuá-los como a expressão absoluta da 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

realidade. Pelo contrário, é preciso desconfiar desses fatos e criar um método 

que assegure alguém rigor científico ao reporta-los. (PENA, 2005, p. 50) 

 

 

“A sociedade confunde a objetividade do método com a do profissional, e este 

jamais deixará de ser subjetivo. E também confunde texto com discurso, o que fica claro 

na separação dogmática entre opinião e informação” (PENA, 2005, p. 51). Assim, o 

método deve ser objetivo, não o jornalista. Portanto, a objetividade deve ser encarada 

como uma metodologia de trabalho do jornalista, visão que se aproxima muito mais dos 

apontamentos de Gaye Tuchman, que é a que irá ser adotada neste trabalho. 

 

O Gênero Opinativo e a Questão da Objetividade 

 

“A definição de gêneros vem desde a Grécia Antiga, há quase três mil anos, com 

a classificação proposta por Platão, baseada nas relações entre literatura e realidade, 

dividindo o discurso em mimético, expositivo ou misto” (PENA, 2005, p. 66). Já no 

jornalismo, ainda segundo Felipe Pena (2005),  a primeira tentativa de classificação foi 

feita por Samuel Buckeley no início do século XVIII, separando o conteúdo jornalístico 

em notícias e comentários. 

Questionado sobre o que trata a questão dos gêneros, Felipe Pena (2005) 

responde de uma forma simples que se trata, basicamente, de ordenações e 

classificações. Já José Marques de Melo (1985) defende o estudo do tema alegando que 

ele é fundamental para a configuração da identidade do próprio jornalismo como objeto 

científico.  

E, ao realizar a classificação dos gêneros jornalísticos, José Marques de Melo 

(1985) pontua que o relato jornalístico assume duas modalidades: a descrição e a versão 

dos fatos. “O jornalismo articula-se portanto em função de dois núcleos de interesse: a 

informação (saber o que passa) e a opinião (saber o que pensa sobre o que passa)” 

(MELO, 1985, p. 47). 

 

É por não ter a ingenuidade de admitir o contrário que as instituições 

jornalísticas, como condição da própria sobrevivência social, necessitam 

estabelecer as fronteiras entre a descrição e a avaliação do real. Reside aí a 

bifurcação que identificamos no bojo do relato jornalístico e que chamaremos, 

para utilizar as expressões correntes, de jornalismo informativo e de jornalismo 

opinativo. (MELO, 1985, p. 48) 
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Assim, José Marques de Melo (1985) determina que a nota, a notícia, 

reportagem e a entrevista se situam dentro do jornalismo informativo, enquanto que o 

editorial, o comentário, o artigo, a resenha, a coluna, a crônica, a caricatura e a carta 

pertencem ao jornalismo opinativo. Já em relação à coluna, José Marques de Melo 

(1985) aponta como traço comum a essa categoria a identificação de autoria e a emissão 

de “opinião temporalmente contínuas, sincronizadas com o emergir e o repercutir dos 

acontecimentos” (MELO, 1985, p. 49). 

Com um estilo mais livre e pessoal que o noticiário comum, “a coluna tem como 

espaço privilegiado os bastidores da notícia, descobrindo fatos que estão por acontecer, 

pinçando opiniões que ainda não se expressaram, ou exercendo um trabalho sutil de 

orientação da opinião pública” (MELO, 1985, p. 105). Dessa forma, a coluna se 

apresenta como um mosaico, estruturado por unidades bem curtas de informação e de 

opinião.  

 

Do ponto de vista estrutural, a coluna é um complexo de mini-informações. 

Fatos relatados com muita brevidade. Comentários rápidos sobre situações 

emergentes. Pontos de vista apreendidos de personalidades do mundo noticioso. 

Trata-se de uma colcha de retalhos, com unidades informativas e opinativas que 

se articulam. São pílulas, flashes, dicas. (MELO, 1985, p. 106) 

 

 

Para José Marques de Melo (1985, p. 105), a coluna ocupa-se do furo, sempre 

procurando “trazer fatos, ideias e julgamentos em primeira mão, antecipando-se à sua 

apropriação pelas outras seções do jornal”. Justamente por isso, o autor associa a coluna 

à “emergência de um tipo de jornalismo pessoal, intimamente vinculado à personalidade 

do seu redator” (MELO, 1985, p. 105). Assim, “elas ocupam lugar e página fixos, 

facilitando a localização pelo leitor” (CRUVINEL, 2006, p. 215), sendo assinadas por 

nomes conhecidos e experientes. 

Por isso, apesar de, aparentemente, apresentar um caráter informativo, com 

registros de acontecimentos que ocorrem no cotidiano, a coluna, na prática, de forma 

sutil, mas ostensiva, emite juízos de valor. Só que a coluna “não se limita a emitir uma 

simples opinião. Vai mais longe: conduz os que formam a opinião pública, veiculando 

versões dos fatos que lhes darão contorno definido” (MELO, 1985, p. 106). 

Assim, o colunista, na visão de José Marques de Melo (1985, p. 109), “extrapola 

a sua atuação profissional como jornalista. Deixa de ser um mero observador da 

realidade para registrá-la e valorá-la, assumindo o papel de promotor social”, uma vez 
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que as colunas “são destinadas a oferecer elementos para a formação de opinião, o que 

mais tarde renderá a seus titulares o adjetivo um tanto superlativo de ‘formadores de 

opinião’” (CRUVINEL, 2006, p. 215).  

Dessa forma, o relacionamento do colunista com as fontes precisa ser estreito. 

Mas, no colunismo político, principalmente, é uma relação que exige cuidado. “O 

jornalista não deve estar ‘junto’ das fontes do poder, deve é ter acesso a elas” 

(CRUVINEL, 2006, p. 221). O que deve ser buscado, portanto, é o acesso à informação, 

não a intimidade com o agente político.  

Afinal, o jornalismo político, especialmente o praticado nas colunas que se 

dedicam a analisar e interpretar o fato político, se vale “essencialmente da credibilidade 

de quem o pratica para assegurar o quanto possível aos leitores/cidadãos a confiança na 

informação que recebe, a certeza de que não existem nela interesses ocultos e tentativas 

de manipular sua vontade” (CRUVINEL, 2006, p. 220). 

Mas existem ainda três razões que explicam a existência do colunismo no 

jornalismo como parte dos mecanismos de reprodução social e de controle político na 

sociedade burguesa (MELO, 1985). A primeira é que a coluna satisfaz o desejo do 

público leitor de participar do processo de tomada de decisões da sociedade, uma vez 

que a maioria não tem acesso aos círculos de poder, mas podem acompanhá-lo, por 

meio dos jornais, mesmo que à distância.  Mas “trata-se de uma forma de participação 

artificial, abstrata. Participam sem fazer parte” (MELO, 1985, p. 107). 

A segunda função é a de “balão de ensaio” (MELO, 1985, p. 107). Ou seja, 

planta-se notícias com a finalidade de avaliar as repercussões e a reação do público 

diante de insinuação de fatos. “Da reação do público, estimulada por essas informações 

sutis, depende muitas vezes a tomada de decisões empresariais, políticas. Passado o 

impacto, refeito do susto, o público as aceita com tranquilidade. Ou se as rejeita, 

fortemente, é o caso de adiá-los” (MELO, 1985, p. 107).  

A terceira função é a de alimentar a vaidade de pessoas importantes, oferecendo, 

simultaneamente, modelos de comportamento que aumentam o consumo e alimentam a 

esperança dos que pretendem ingressar no “paraíso burguês” (MELO, 1985). Mas com 

uma ressalva: “o desvio do jornalismo de opinião em publicação da opinião privada é 

um atentado ético” (CRUVINEL, 2006, p. 229).   

E, em meio a tudo o que já foi exposto, na sociedade atual, cada vez mais plural 

e democrática, os veículos de comunicação se viram em meio à necessidade de alcançar 
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um universo cada vez maior de leitores-consumidores e se tornaram mais dependentes 

da receita publicitária para sobreviver (CRUVINEL, 2006). Por isso, hoje em dia, ao 

contrário de algumas décadas atrás, “a grande imprensa, de modo geral, tem a 

preocupação e separar nitidamente a informação da opinião na cobertura política” 

(MARTINS, 2005, p. 17). 

 

Vender 150 mil exemplares significa dirigir-se para 450 mil leitores, 

aproximadamente – estima-se que um jornal seja lido, em média, por três 

pessoas. Como não existe um público partidarizado dessa envergadura, os 

jornais, na tentativa de conquistar e manter escalas de tiragens economicamente 

viáveis, foram obrigados a se voltar para um universo cada vez mais amplo. Em 

vez de cativar o leitor partidarizado, como no passado, a estratégia passou a ser 

atrair um público plural, composto por leitores com as mais variadas simpatias 

políticas e as mais diferentes visões de mundo. (MARTINS, 2005, p. 19) 

 

 

Neste momento, é que a objetividade aparece para o jornalismo enquanto 

método e estratégia para alcançar a credibilidade e, consequentemente, aumentar as 

vendas e os lucros dos veículos de comunicação. Essa mudança de estratégia teve 

enorme impacto na alma dos jornais: “eles tiveram de deixar claro para o leitor que 

vendem informação, e não opinião embrulhada em notícia. Daí a necessidade da isenção 

na cobertura jornalística, ou pelo menos da busca da isenção” (MARTINS, 2005, p. 19). 

De fato, a objetividade qualifica o noticiário político, mas ele passa a exigir 

complementação. “Em primeiro lugar porque a política é uma atividade complexa, 

dificilmente compreensível apenas pelo relato de suas ocorrências cotidianas” 

(CRUVINEL, 2006, p. 226).   

Assim, os leitores interessados em política não se contentam mais apenas com o 

resultado de uma votação no Congresso, por exemplo. “Passaram a se interessar 

também pelas causas, pelo comportamento dos principais agentes políticos e pelas 

consequências da conduta de seus representantes. Passaram a exigir, em resumo, mais 

análise e interpretação da notícia” (CRUVINEL, 2006, p. 227). Por isso, é preciso 

diferenciar opinião de interpretação.  

 

Interpretação e opinião não são a mesma coisa. São semelhantes, porque ambas 

buscam ir além do fato em si e dar uma explicação a ele. Mas também são muito 

diferentes. A opinião, no fundo, apenas se alimenta do fato para reafirmar um 

ponto de vista prévio. Já a interpretação é uma primeira leitura do 

acontecimento, é uma tentativa de juntar e relacionar seus vários fragmentos no 

momento em que ele está ocorrendo. A primeira fecha o foco em cima de uma 

explicação e quer passar certezas. A segunda, ao contrário, busca abrir o leque 
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de possibilidades e sugerir linhas de raciocínio. Uma é taxativa, tem respostas 

definitivas; a outra é indagativa, no máximo tem ideias preliminares. 

(MARTINS, 2005, p. 22) 

 

 

 

Conclusão 

 

Ao voltar na história, mesmo não havendo um consenso sobre qual foi a 

primeira coluna em um jornal brasileiro, o jornal de humor Cabrião, de 1866, é 

apontado por David Emerich como “uma espécie de ancestral do colunismo de notas. 

Fortemente anticlerical e crítico do poder e das ações administrativas do Império, 

Cabrião falava do dia a dia, da conjuntura e dos personagens políticos” (EMERICH, 

1997, p. 18). O nome cabrião já é bem sugestivo: significa aquele que está sempre 

importunando.  

Mais de 150 anos depois, ainda encontramos semelhanças entre o conteúdo de 

Cabrião e o da coluna política atual. Temas políticos ainda prevalecem. Dessa forma, 

têm espaço garantido na coluna os agentes políticos e as implicações das políticas 

públicas adotadas pelos governos e o poder em todas as esferas. Assim, os fatos 

políticos ainda desconhecidos, os porões da política e o que há por trás dos discursos 

dos agentes políticos é o que orienta o trabalho dos jornalistas que assinam uma coluna. 

Em países democráticos, a imprensa é a responsável por aproximar os cidadãos 

do poder e por fazer “a mediação entre o poder político e os cidadãos, fornecendo a 

estes últimos a informação, acompanhada de análise ou de opinião autorizada, que lhes 

dará elementos para a formação de sua própria opinião, e no conjunto, para a formação 

da chamada opinião pública” (CRUVINEL, 2006, p. 219).   

O jornalismo, então, como afirma Franklin Martins (2005, p. 34), tem a missão 

de “informar a sociedade para que ela, bem informada, possa tomar suas próprias 

decisões da melhor maneira possível”. Para ele, os jornalistas tem uma espécie de 

contrato informal com a sociedade para que tenham o direito de divulgar o que apuram 

e/ou pensam, a chamada liberdade de imprensa.  

A contrapartida exigida é que o objetivo de todo e qualquer trabalho do 

jornalista seja o de manter a sociedade bem informada. “No fundo, o direito do 

jornalista à liberdade de imprensa é apenas um reflexo do direito de a sociedade ser bem 

informada. Essa é a questão básica que norteia a relação do jornalista com a sociedade” 

(MARTINS, 2005, p. 34).  
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Assim, a lealdade do jornalista é com a sociedade como um todo e não com a 

opinião pública, que pode ser definida como “a opinião predominante na sociedade (ou 

em seu segmento mais ativo e participativo) em um determinado momento” 

(MARTINS, 2005, p. 35).  

Então, encarando a opinião pública como um produto coletivo, ela “não constitui 

uma opinião unânime com a qual cada membro do público está de acordo, não sendo 

também forçadamente a opinião da maioria” (BLUMER, 1978, p. 184). Por isso, 

Franklin Martins (2005) alerta que o jornalista deve tomar muito cuidado com a opinião 

pública em seu trabalho. 

 

Trate-a com respeito, mas não a reverencie como deusa. No fundo, ela não 

passa de uma velha senhora, volúvel, irrequieta e temperamental, um tanto 

quanto excêntrica, e muito mandona. Tem bom coração e bons valores, mas é 

um perigo com sua mania de simplificar as coisas e pronunciar verdades 

absolutas e definitivas sobre tudo. (MARTINS, 2005, p. 35) 

 

 

Por fim, vale destacar que é desejável que as colunas políticas se tornem cada 

vez mais interpretativas. “Análise e interpretação são, portanto, uma das faces do ato de 

informar, sujeitas inclusive a maior rigor ético porque envolvem a subjetividade do 

jornalista em sua avaliação e na seleção dos aspectos a destacar” (CRUVINEL, 2006, p. 

228). 
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