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Resumo 

 

A partir da análise da última coluna da ex-ombudsman da Folha de São Paulo, Vera 

Guimarães Martins, e da sistematização de referências sobre crítica jornalística, 

empreende-se uma tentativa de atualizar o debate sobre o tema. Neste artigo, recorte de 

um projeto de pesquisa mais amplo, pretende-se propor uma reflexão acerca dos 

empecilhos para a efetiva crítica do jornalismo, com foco no profissional responsável pela 

ouvidoria.  
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1. Um debate a ser retomado e atualizado 

 

No dia 2 de junho deste ano, a jornalista Liz Spayd publicou sua última coluna4 

como ombudsman (public editor) do jornal The New York Times. O veículo anunciou, 

no dia anterior, que iria extinguir o cargo de ouvidor. A notícia repercutiu em alguns 

espaços, como o site Meio e Mensagem5 e a coluna de Paula Cesarino Costa6, atual 

ombudsman da Folha de São Paulo.  

Além de despertar muitas críticas por parte dos leitores, a decisão reacendeu o 

debate sobre a importância do ouvidor. A justificativa da empresa foi de que as redes 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 
2 Estudante Recém-Graduada do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), email: azeredo_diana@yahoo.com.br 

 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade de Santa Cruz do 

Sul (UNISC), email: deazeredososter@gmail.com  
 
4 Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/06/02/public-editor/liz-spayd-final-public-editor-

column.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fthe-public-

editor&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlac

ement=1&pgtype=collection Acesso em: 27 jul. 2017. 

 
5 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/06/01/new-york-times-acaba-com-

cargo-de-ombudsman.html Acesso em: 27 jul. 2017. 

 
6 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/paula-cesarino-costa-ombudsman/2017/06/1890081-um-

passo-atras-da-dama-cinzenta-da-midia.shtml Acesso em: 27 jul. 2017. 

 

https://www.nytimes.com/2017/06/02/public-editor/liz-spayd-final-public-editor-column.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fthe-public-editor&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/06/02/public-editor/liz-spayd-final-public-editor-column.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fthe-public-editor&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/06/02/public-editor/liz-spayd-final-public-editor-column.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fthe-public-editor&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/06/02/public-editor/liz-spayd-final-public-editor-column.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fthe-public-editor&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/06/01/new-york-times-acaba-com-cargo-de-ombudsman.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/06/01/new-york-times-acaba-com-cargo-de-ombudsman.html
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/paula-cesarino-costa-ombudsman/2017/06/1890081-um-passo-atras-da-dama-cinzenta-da-midia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/paula-cesarino-costa-ombudsman/2017/06/1890081-um-passo-atras-da-dama-cinzenta-da-midia.shtml
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sociais e os espaços destinados a comentários no site cumprem a função de acolher as 

críticas do público. Porém, na sua despedida, Liz Spayd questiona se o motivo não teria 

sido o fato de as lideranças do tradicional jornal estarem cansadas de receber as 

manifestações (nem sempre elogiosas) vindas da audiência. 

Espaços para comentários dão conta da demanda? Eles seriam o canal adequado 

para levar a crítica até os redatores e editores? A quem caberia a função de responder ao 

público, explicando decisões e rotinas produtivas, com a autoridade de quem não apenas 

está “por dentro” da empresa, mas conhece bem os valores profissionais do jornalismo? 

Esses são exemplos de perguntas que denotam a importância de atualizar o debate acerca 

da crítica mediática. 

Como recorte de uma pesquisa mais ampla7, aprofundando reflexões de outros 

momentos feitas por esta autora e seu orientador (AZEREDO; SOSTER, 2016, 2017), 

este artigo apresenta uma análise da última coluna publicada pela jornalista Vera 

Guimarães Martins, como ombudsman da Folha de São Paulo. A partir de uma revisão 

bibliográfica, pretende-se identificar as dificuldades e os tensionamentos que emergem 

da função. Em outras palavras, por que as empresas ainda resistem a implementar o cargo 

e por que é tão difícil mantê-lo? 

 

2. Obstáculos do ouvidor 

É válido lembrar que a palavra “ombudsman” tem origem escandinava e remete ao 

cargo instituído por lei em 6 de junho de 1809 no regime monárquico-parlamentar da 

Suécia, conforme Mendes (2002). Tratava-se de um ouvidor, responsável por receber as 

reclamações do público em relação ao governo e repassá-las às autoridades. Atualmente, 

há “representantes do povo” em diferentes áreas, sendo profissionais contratados para 

receber as queixas e dar um direcionamento às manifestações.  

Na imprensa, o cargo é instituído no final da década de 1960. Louisville Courier 

Journal foi o precursor. Entretanto, conforme Loures (2008), ele respondia aos leitores, 

realizando a crítica interna das produções. Nesse caso, o feedback se limitava à redação 

(repórteres e editores) e aos retornos individuais ao autor dos apontamentos. Em 1970, o 

The Washington Post passou a tornar públicas, em colunas semanais, as análises feitas 

pelo representante do leitor. 

                                                 
7 Trabalho de monografia apresentado ao Curso de Comunicação Social – Jornalismo, da UNISC, disponibilizado 

em: http://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/1457/1/Diana%20de%20Azeredo.pdf Acesso em: 27 jul. 2017. 

http://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/1457/1/Diana%20de%20Azeredo.pdf
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Costa (1991, p. 19), primeiro ombudsman da imprensa latino-americana, afirma que 

“os jornais veem crescer sua credibilidade” ao assumirem seus erros e agirem com 

transparência perante a audiência. Porém, em seu livro, o jornalista aprofunda o relato 

dessa experiência e reflete acerca das dificuldades impostas pelo cargo. Pesquisadores e 

teóricos da comunicação tampouco ignoram os dilemas enfrentados na prática da crítica 

mediática. 

Para Bertrand (1999), há quem considere inútil fazer a crítica dos veículos de 

comunicação e há argumentos de que se trata apenas de mera propaganda institucional. 

Essas seriam objeções injustificadas, de acordo com o estudioso francês. Porém, ele 

menciona e explica os verdadeiros obstáculos: dependência dos jornalistas, 

conservadorismo, corporativismo, sede de poder, arrogância, hiper-susceptibilidade, alto 

preço no investimento em determinados profissionais e/ou instrumentos de pesquisa de 

opinião e tempo curto para refletir sobre as rotinas produtivas. 

Um dos grandes problemas também é o que Bertrand (1999) chama de “tara 

fundamental”, ou seja, a lógica hierárquica que tira os críticos dos espaços de tomada de 

decisão. Nesse caso, se o corporativismo direcionasse melhor seus esforços, poderia o 

profissionalismo ganhar força contra as pressões patronais. É o caminho apontado por 

Traquina (1999).  

Os donos também tendem a ver o seu negócio como privado, por isso, sem razões 

para ser alvo de “pitacos” vindos de fora. Eles ignoram que a abertura para a crítica e as 

efetivas reflexões sobre a atuação de sua empresa são investimentos de grande retorno. 

Para a imprensa, a conquista e manutenção do direito de expressão nem 

sempre vem acompanhada da mesma disposição para o debate. Os 

media são tão capazes de analisar discursos quanto incapazes de debater 

as próprias notícias. Aceitar opiniões diferentes seria, na visão dos 

meios de comunicação de massa, contradizer as próprias palavras, 

desmentir-se. (CARVALHO, 2008, p. 222). 

 

Essa indisposição para receber críticas, não só dos donos dos veículos, mas dos 

funcionários, é percebida por muitos pesquisadores como sinal de arrogância dos 

jornalistas. Goodwin (1993, p. 363) provoca: “Repórteres também são melhores em 

cometer erros do que em corrigi-los”. Ele estudou casos da imprensa dos Estados Unidos 

e sistematizou orientações normativas. Assim como Bertrand (1999, p. 185), entendeu 

que os desafios são, não raras vezes, impostos pelos próprios redatores. 

Os jornalistas julgam toda intervenção como uma violação do santuário 

onde, sumos sacerdotes da informação, eles se consagram a sua 

vocação. Com efeito, admitem um pouco melhor que censuras lhes 
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sejam feitas por seus pares: que autoridade, que graça superior, lhes dá 

o direito de se erigir juízes? São eles, geralmente, que se opõem à 

instalação de um mediador na sua sala de redação. (BERTRAND, 1999, 

p. 185). 
 

Plaisance (2011) também caminha nessa direção ao perceber que a resistência 

ocorre, especialmente, pelo receio de ferir a autonomia profissional.  

Os próprios jornalistas muitas vezes são ambivalentes em relação ao 

seu comprometimento com o ideal do comportamento transparente. 

Eles há muito tempo relutam em expor as deliberações das redações à 

análise pública por várias razões, inclusive por medo de afetar outro 

princípio central do jornalismo: a autonomia em relação a influências 

externas. (PLAISANCE, 2011, p. 72). 

 

Bucci (2000) faz menção a Paul Johnson, que elenca dez mandamentos do 

jornalismo. No decálogo de orientações, está a “disposição para admitir o próprio erro”. 

Ela deveria vir do entendimento do próprio ofício jornalístico. Afinal, lidando com a 

realidade em suas versões imediatas e múltiplas, o repórter corre o risco de cometer 

muitos erros. “Como o jornalismo se encontra no espaço público cotidiano de forma mais 

visível, são também mais visíveis seus erros. Mas não são menores do que aqueles que 

ocorrem em quaisquer áreas” (KARAM, 2004, p. 34). 

Carvalho (2008) reflete ainda sobre a condição de passividade social frente aos 

produtos mediáticos. O público, na posição confortável de receptor e desestimulado a 

dialogar, não tende a se dar o trabalho de refletir sobre o que vê diante da tela, ouve no 

rádio ou lê no jornal. Segundo o autor, a imprensa 

como responsável pela narrativa de acontecimentos mundanos – isso 

pode soar repetitivo – fez-nos crentes fiéis de seus relatos. Tanto 

ouvimos e aprovamos todos quanto esquecemos que são produzidos por 

pessoas e veículos passíveis de erro. (CARVALHO, 2008, p. 221). 
 

Enquanto a audiência demonstra essa pouca disposição para articular uma crítica 

aos media, as empresas tendem a se eximir da responsabilidade. De acordo com Kunczik 

(1997), a imprensa possui uma infeliz tradição de desconhecimento do seu público. Seja 

por reduzi-lo a pesquisas quantitativas de audiência que apenas direcionam o trabalho de 

publicidade ou pela ausência de qualquer método para sondagem, não é raro que os 

profissionais dos veículos ignorem os receptores de seus conteúdos. 

McQuail (2003) cita as constatações de Ang (1991), apontando que os media não 

estão interessados em saber a respeito de quem recebe o seu produto. Tendem a fazer 

pesquisa apenas para “produzir um conhecimento comercial e institucional de uma 



 

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

 

 5 

abstracção da audiência, para finalidades de controlo e manipulação” (MCQUAIL, 2003, 

p. 368). 

A imagem do leitor, ouvinte ou telespectador é construída, então, a partir de 

fragmentos da própria identidade do jornalista ou de seus colegas. E essa ideia equivocada 

traz prejuízo à recepção da crítica vinda de fora. Tendem a esquecer que “esse 

constrangimento externo é fundamental para o incentivo a atitudes de resistência interior 

do campo jornalístico” (MORETZSOHN, 2007, p. 247). Ou seja, desconhecendo quem 

tanto pode contribuir com os media, os profissionais restringem suas próprias 

possibilidades de atuação e ganho de força. 

Entre os dez impasses para se efetivar a crítica dos media no Brasil, Christofoletti 

(2003) lista a ausência de punição para profissionais que descumprem compromissos 

éticos do Jornalismo, a presença de oligopólios e o arcaísmo do empresariado, para quem 

as decisões devem ser tomadas no âmbito corporativo, sem debate público. “Uma cultura 

de responsabilidade social ainda é muito incipiente” (CHRISTOFOLETTI, 2003, p. 10). 

 Por fim, a rara participação popular é apontada como grande empecilho para a 

consolidação de uma prática de autoanálise da imprensa brasileira. Christofoletti (2003) 

chega a falar em “autismo na sociedade”. 

O consumidor ainda se movimenta pouco para exigir o cumprimento 

das normas que o defendem de abusos, de injunções e de omissões 

deliberadas. (...) É raro o leitor nacional cancelar sua assinatura em 

protesto à queda de qualidade da publicação a que ajuda a sustentar. A 

crítica aos media é frágil e generalizada. Sem endereçamento, cai no rol 

das demais queixas, dilui-se. (CHRISTOFOLETTI, 2003, p. 11). 

 

Para Pauwels (2010), que estuda a presença do ombudsman na imprensa latino-

americana, o que dificulta a efetivação desse cargo nos veículos é a crise econômica 

enfrentada pelos media, a resistência dos profissionais em fazer uma autocrítica e a frágil 

participação popular. Esse três fatores ajudam a compreender por que se trata de um 

processo complexo.  

 

3. A despedida de Vera Guimarães Martins 

No Brasil, a primeira empresa a instituir o cargo de ombudsman foi a Folha de São 

Paulo, em setembro de 1989, quando Caio Túlio Costa foi chamado para a tarefa. Trata-

se, na América Latina, do veículo que possui a função há mais tempo. O mandato dura 

um ano e pode ser renovado por três vezes. Atualmente, a função é desempenhada pela 

jornalista Paula Cesarino Costa, 12ª profissional a assumir a “ouvidoria”.  
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Ela substituiu a colunista Vera Guimarães Martins, que teve seu contrato estendido 

em 2015 e encerrou suas atividades em abril do ano passado. Na empresa desde 1990, foi 

secretária-assistente de redação, editora de Política, adjunta do caderno Cotidiano e da 

Revista Folha. Atua agora como repórter especial. De abril de 2014 até abril de 2016, 

coube a ela fazer a crítica interna diária, encaminhar apontamentos de leitores e abordar 

os temas principais das observações em sua coluna dominical no jornal impresso. 

Em sua coluna de despedida, publicada em 24 de abril de 2016, Vera Martins parte 

de um comentário feito pela leitora Isabela Torezan, criticando a capa da edição impressa 

do dia 18 de abril. Na ocasião, os deputados aprovaram o prosseguimento do processo 

que culminaria na perda do mandato da presidente eleita Dilma Rousseff. Cabe, aqui, a 

reprodução da capa criticada. 

Imagem 1 - Capa da Folha de São Paulo de 18/04/16 

 

Fonte: Site do Jornal Folha de São Paulo 

A ouvidora, apesar de conceder espaço para que o secretário de Redação/Edição, 

Vinícius Mota, explique a escolha editorial, encerra o texto concordando com a opinião 

da leitora. Ela refuta os argumentos do colega e dimensiona as consequências dessa “falta 

de comedimento”. 

 

 

Imagem 2 – Primeira parte da última coluna de Vera Martins 
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Fonte: Site do Jornal Folha de São Paulo 

Na última parte da coluna, a ombudsman vale-se do bom humor para comentar o 

estresse do cargo. Ela, porém, mantém o tom conciliatório identificado em outros textos, 

evitando o confronto direto com colegas e chefes. Vera Martins diz que ser ouvidora é 

um privilégio e ressalta a gratidão pelas pessoas envolvidas nessa experiência.  

 

Imagem 3 – Segunda parte da última coluna de Vera Martins 
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Fonte: Site do Jornal Folha de São Paulo 

Os tensionamentos, porém, aparecem nas entrelinhas. O secretário de Redação, por 

exemplo, não chega a assumir seu erro (ou exagero, pelo menos) na definição do título. 

A Folha, como instituição citada direta (em negrito) e indiretamente (“este jornal”), não 

chega a se manifestar por meio de um diretor ou editor. Inclusive, Vera Martins aponta 

que a capa iria contra a linha de pensamento do veículo, expressa no editorial. 

Ao dedicar 13 linhas para reproduzir as críticas e os questionamentos da leitora, e 

ao identificá-la com nome, sobrenome, idade e cidade, a jornalista confere espaço e 

autoridade à fala vinda do público. E esse movimento também é conflituoso. Ao fazer 

isso, a ouvidora lida com as expectativas da audiência, que quer se ver suficientemente 

representada na coluna.  

Vera Martins não detalha as tensões e os desafios enfrentados como ocupante do 

cargo. Entretanto, afirma que o tempo ideal de permanência na função é de dois anos. Aí 

também subentende-se que há um grande estresse gerado nessa experiência. Os atritos 

entre colegas, chefes e leitores ultrapassariam o limite do suportável após o prazo desses 

dois anos? O contexto leva a supor que sim. 
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4. Considerações finais 

Considerando mais recentemente o caso do The New York Times (em que o cargo 

de ombudsman foi extinto) e de forma mais aprofundada o caso da Folha de São Paulo 

(em que a ombudsman pediu demissão), verifica-se o quanto é necessário refletir sobre o 

exercício crítico. E, dentro disso, é importante atualizar o debate acerca dos obstáculos 

para a criação e a manutenção do cargo de ouvidor. 

A análise deve abranger diferentes instâncias: do dono da empresa que vê apenas a 

versão privada do seu negócio até a audiência por vezes inerte e sem conhecimento 

necessário, passando pelo profissional, nem sempre interessado em se colocar no lugar 

do receptor. Quando se trata de meios de comunicação mais qualificados, a tendência é 

todos saírem ganhando.  

Se os códigos deontológicos já estão elaborados, torná-los acessíveis e debatê-los é 

igualmente um princípio moral. Como prestadores de um serviço social, 

responsabilizando-se pelo poder que lhes foi concedido, os media têm o compromisso 

com a transparência e a abertura para o diálogo. Trata-se, apenas, de efetivar meios e 

superar dificuldades para que o exercício crítico ocorra. 
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