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Resumo 

Este artigo desenvolve uma análise de como os diversos atores sociais pernambucanos aparecem 

na representação simbólica expressa nas matérias dos cadernos de Política, Economia e Local  do 

jornal Diario de Pernambuco, a partir dos critérios de diversidade significativa ou diversidade 

reprimida de fontes e versões existentes na sociedade, distinguindo tendências à preservação ou 

transformação das desigualdades presentes na hierarquia social através da formação de sentidos, 

identidades e consensos sobre a realidade social pernambucana. Foi utilizada uma matéria 

veiculada no jornal impresso do Diario de Pernambuco como exemplo prático de diversidade 

reprimida e avaliada a compreensão crítica dos jornalistas e estagiários do periódico sobre esta 

problemática. 
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1 Introdução 

 No primeiro momento da pesquisa, foram analisadas matérias publicadas nos cadernos de 

Política, Economia e Local do jornal Diario de Pernambuco, entre os meses de setembro e 

novembro, através de observação e registro da frequência com que são apresentadas as fontes e 

versões, avaliando a construção das notícias para identificar a forma monológica ou dialógica de 

apresentação das diversas fontes de classes e grupos sociais pernambucanos sobre os 

acontecimentos do seu cotidiano, o tipo de argumentação utilizado para fundamentar o 

posicionamento e a relevância dos temas da pauta para a totalidade dos estratos que compõem o 
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conjunto da sociedade estadual. É importante ressaltar que os números inexpressivos de fontes 

femininas e transgênero LGBT (gráfico nº1). Este processo de investigação foi desenvolvido para 

debater sobre as matérias de maior relevância ou que causaram polêmica, sempre fazendo um 

paralelo com leituras contextualizadas com a temática relacionadas à política, economia e 

sociedade brasileira como uma maneira de enriquecer e agregar conhecimento sobre a função do 

jornalismo neste âmbito. 

 

(Gráfico 1: Apresenta gênero das fontes) 

 

Ao analisar a qualidade das coberturas dos cadernos de Política, Economia e Local 

presentes no jornal Diario de Pernambuco, a partir da forma como constrói a identidade da região, 

o olhar foi  voltado para o direcionamento e aprofundamento temático dado à elite e às classes 

pertencentes à periferia da estrutura de poder, buscando atentar para questão da diversidade de 

versões e como o jornal apresenta o pluralismo das fontes. Se serão apenas matérias com versão e 

fonte e únicas, múltiplas fontes com apenas uma versão e diversidade marginalizada, ou se, 

particularmente, contempla a multiplicidade significativa das versões e fontes existentes na esfera 

pública pernambucana, situação prevista na teoria da democracia como ideal. Neste último caso, 

a produção jornalística pode ser entendida como apresentando as condições necessárias para a 

Sexo 

Masculino - 60,3% Órgão Público ou Instituição 21, 20%

Feminino - 12% Feminino - 6%

 Trangênero LGBT  0,8%
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formação de uma consciência crítica no pública necessária para o exercício consciente da 

cidadania. Nos outros casos, prevalece a obscura prática do pensamento único de afirmação da 

identidade hegemônica da etnia branca, da classe privilegiada, da religião católica, de orientação 

heterossexual. 

Na construção social da realidade, articulada de maneira central e estratégica pelo 

jornalismo, a representação de uma diversidade significativa se torna fundamental porque serve 

de base para subsidiar a formação crítica do cidadão. Além disso, vimos como se dá o 

enquadramento da notícia nacional para realidade pernambucana, identificando se o veículo de 

comunicação adequa o fato nacional para a lógica das especificidades da cultura local, com a 

repercurção dos acontecimentos com fontes regionais ou se exerce uma espécie de colonialismo 

midiático.  

 São expostas análises com metodologia qualitativa e quantitativa, distinguindo a forma 

como são representadas as diferentes classes e grupos sociais na cobertura dos cadernos Política, 

Economia  e Local pertencentes ao periódico Diario de Pernambuco e que espaço lhes são 

atribuídos na cobertura dos acontecimento da vida cotidiana estadual. Foi aferida a relevância dos 

temas dos cadernos analisados, tendo em vista a preocupação de identificar os assuntos com 

capacidade de transformar positivamente a realidade das pessoas que compõem o público do 

periódico, ou no sentido contrário a intenção de espetacularizar os acontecimentos para produzir 

sensacionalismo e atrair a atenção dos consumidores concebidos como pessoas exclusivamente 

interessadas no entretenimento e reduzidos a meros espectadores na construção social da 

realidade, pois têm seu direito de protagonismo e exercício de cidadania política desautorizado 

pela enquadramento jornalístico.  

A Importância da Diversidade Significativa no Jornalismo 

Os conceitos de diversidade significativa ou reprimida, utilizados como critérios centrais 

neste estudo, foram desenvolvidos por Edward S. Herman, em “A diversidade de notícias: 

“marginalizando” a oposição” (1999). Assim, se pretendeu aferir a questão da diversidade de 
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versões e fontes existentes nas notícias, se é significativa ou não (marginalizada). A perspectiva 

da distorção é explicada por Herman (1999, p. 214) como decorrente do fato de que somente um 

conjunto de fatos é posto pela mídia à disposição da população em geral, descartando-se a 

condição da "diversidade significativa", ou seja, a exigência de "envolvimento de todos os temas 

de interesse substancial para a maioria da população nos assuntos selecionados pelos meios de 

informação e a disponibilização para inspeção pública de todos os fatos e sistemas de 

interpretação relacionados com o tema tratado pela mídia". 

No olhar da pesquisa, para que uma notícia se encaixe como apresentando diversidade 

significativa deve conter a seguinte configuração:  

Primeiramente, os assuntos selecionados para serem focados pelos meios de 

informação devem englobar todos os temas que sejam de interesse substancial 

para a maioria da população. Em segundo lugar, quando há uma série de fatos 

plausíveis e sistemas de interpretação que têm relação com um tema, todos esses 

fatos e sistemas devem estar disponíveis para inspeção pública (HERMAN, 

1999, p. 214). 

 No decorrer dos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, foram analisadas 13 

edições veiculadas pelo Diario de Pernambuco nos finais de semana, com a peculiaridade de que, 

a partir da último final de semana do mês de agosto, o veículo passou a publicar apenas uma 

edição contemplando o sábado e o domingo. As análises foram sistematizadas através das fichas 

de registro que, a partir de então, foram tabuladas para produzir os gráficos. 

 Os percentuais apresentados nos gráficos dos meses de setembro, outubro e novembro, 

por exemplo, apresentaram (gráfico nº 1) 70% das matérias com o tipo de argumentação de 

validade, ou seja, há mais de dois terços de notícias com consideração sobre o mérito e o sentido 

dos posicionamentos expostos à intercompreensão comunicativa do público, e apenas 26% de 

matérias enquadradas exclusivamente na facticidade estabelecida pela estrutura de poder (na 

força expressada pelos grupos políticos que dominam o aparelho de Estado e/ou as grandes 

corporações do mercado). Em contrapartida, 61,15% das notícias foram construídas com versão 

única (gráfico nº 2), o que evidencia uma compreensão autoritária e monológica da realidade 
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social, deixando de assumir a responsabilidade de apresentar o conjunto significativo das 

interpretações e vozes existentes na sociedade, com o intuito de contribuir para uma deliberação 

consciente e democrática sobre os temas de interesse coletivo. Este percentual ainda é agravado 

pelas notícias (2,95%) em que são representadas mais de uma versão, mas com a marginalização 

ou repressão explicita de uma versão. Esses dados demonstram a intenção da produção 

jornalística de distorcer a discussão pública e a consequente deliberação sobre assuntos de 

interesse coletivo, comprometendo a intercompreensão comunicativa do público, ao excluir os 

temas e reivindicações de setores sociais da periferia da estrutura de poder.  

 

(Gráfico 1: Tipo de argumentação) 

Tipo argumentativo 

Facticidade - 26,9%

Validade - 70%

NA - 2,6%
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(Gráfico 2: Tipos de versões) 

 

Foram analisados também os atores (gráfico nº 3) presentes nas matérias utilizando as 

seguintes classificações: Político; Entidades de Elite (FIEPE, CDL, etc.); Entidades populares, 

Associação de moradores e movimentos sociais populares; Político e Entidades de Elite (FIEPE, 

CDL, etc.); Político e Entidades populares, Associação de moradores e movimentos sociais 

popular; Membro da Elite; Cidadão/Popular; Político e Membro da Elite; Político e 

Cidadão/Popular.  Verificou-se uma frequência muito concentrada nos atores das elites políticas, 

econômicas e sociais, especialmente os representantes políticos, em detrimento do espaço 

atribuído a atores da periferia da estrutura de poder. 

Versões 

Versão Única - 61,15%

Diversidade significativa de versões
- 36,9%

Diversidade reprimida ou
marginalizada - 2,95%
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(Gráfico 3: Atores presentes nas matérias) 

EXEMPLO ELOQUENTE DE DISTORÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

 Na edição única para os dias 10 e 11 de setembro, o Diario de Pernambuco publicou no 

caderno de Política uma matéria intitulada “Por divergências, Temer demite chefe da AGU” em 

que aborda a demissão de Fábio Medina Osório do cargo de chefia da Advocacia-Geral da União 

(AGU).  

 Os grandes veículos de impressa, como por exemplo, a Folha de São Paulo, já vinham 

especulando que o Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, queria que Osório pedisse demissão, 

tendo a recusa do advogado como resposta. Padilha estava indisposto com o pedido de acesso a 

inquéritos da Lava-Jato realizado por Osório, agravando a relação entre os dois.  Na ocasião, 

Ator Político - 44%

Entidades de Elite - 14,4%

Entidades populares, Associação de
moradores e movimentos sociais
populares - 4,8%
Político e Entidades de Elite - ,3%

Político e Entidades populares,
Associação de moradores e
movimentos sociais populares - 2,7%
Membro da Elite - 4,7%

Cidadão/Popular - 13,3%
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Osório relata para a Folha de São Paulo
4
 que a demissão ocorreu por ligação telefônica realizada 

pelo Temer e que foi um ato político. Para substituir Osório, foi escolhida – estrategicamente – a 

secretária-geral de contencioso da AGU, Grace Mendonça. A escolha por uma mulher para o 

cargo foi realizada para suavizar as críticas ao governo Temer por não ter nenhuma mulher no 

primeiro escalão de seu governo. 

 O Diario de Pernambuco abordou a demissão do Osório (como de resto toda a mídia 

noticiosa brasileira, o que levanta a suspeita de que houve boicote orquestrado para evitar a 

natural apuração do acontecimento) com parcialidade ao reportar o episódio na matéria com fonte 

única, não procurando o presidente Temer ou, pelo menos, o ministro Eliseu Padilha, para obter 

uma justificação da demissão e uma resposta à denúncia de Fábio Osório de que seu afastamento 

se deu porque ele pretendia buscar ressarcimento ao Tesouro Nacional dos envolvidos na 

Operação Lava Jato, a fim de dar credibilidade ao conteúdo veiculado. Essa matéria faz parte dos 

61,15% (gráfico nº 2) de conteúdos com versão única veiculados nos três meses analisados pela 

pesquisa. Durante a análise, foi constatada na matéria publicada no caderno de Política, intitulada 

“Por divergências, Temer demite chefe da AGU”, uma posição subserviente do Diario de 

Pernambuco, e da mídia noticiosa brasileira de uma maneira geral diante da facticidade da 

estrutura de poder, ao narrar a demissão de Fábio Medina Osório do cargo de chefia da 

Advocacia-Geral da União (AGU) apenas com uma fala, deixando de lado uma suposta 

justificativa do presidente Michel Temer ou do ministro Eliseu Padilha.  

 A matéria com versão única sobre a demissão do chefe da AGU esteve presente nos 

principais jornais de alcance nacional, como O Globo, Folha de São Paulo e Estadão. Esse fator 

deixou o leitor com uma compreensão nebulosa sobre o fato, tendo em vista que, com a 

apresentação de apenas uma versão do fato e a praticamente exclusão da denúncia de Fábio 

Osório, com espaço de fala reprimido, deixa margem para a dúvida e má compreensão do 

ocorrido.  

Assim, se apenas um conjunto de assuntos ou fatos é posto à disposição da 
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população em geral, quer por censura tácita ou oficial, a condição de diversidade 

significativa não é satisfeita. Ou se os temas, fatos e perspectivas que se desviam 

da perspectiva geral estabelecida estão confinados aos limites da mídia e não 

chegam ao grosso da população, o resultado é o que pode ser chamado de 

diversidade sem sentido ou “marginalizada (HERMAN, 1999, p. 214). 

 Segundo um jornalista que desempenha função de edição no Diario de Pernambuco – a 

pesquisa decidiu não revelar o nome dos jornalistas entrevistados diante da possibilidade de 

retaliação da organização empresarial do veículo devido a divergências com sua a linha editorial -, 

a versão única dessa matéria se deve à falta de informação no material disponibilizado pela 

agência juntamente com a falta de pronunciamento do governo sobre o fato.  

Às vezes acontece de o governo não se manifestar logo e aí só fica um lado, 

fazendo com que coloquemos que foi procurado e não se pronunciou. Isso 

quando é matéria nacional, porque quando é de agência, fica mais complicado 

porque a gente depende do que vem deles. Não fica em nossas mãos, mas 

procuramos mais para colocar e dar uma construída no texto. Porque acontece às 

vezes, e isso pode tornar mais claro com a questão de Temer, a Globo é pró a 

saída de Temer e hoje a Folha de São Paulo está contra, quer a permanência dele, 

então fica cada um colocando um lado mais propenso a sua linha editorial e 

temos a tarefa de deixar isso mais igualitário. Então, pegamos esses textos e 

tentamos construir melhor o texto. Agora não ter uma fala do governo aí, pode 

ter ocorrido de o governo ter esperado esfriar o caso para se pronunciar, o que 

ocorre bastante, pois o governo e políticos estão se pronunciando através de 

notas para se defender ou acusar, como o Temer está fazendo. (Depoimento do 

jornalista à pesquisa) 

 Ao entrevistar estagiários do veículo – que são os produtores de contéudo de grande parte 

do jornal impresso –, preservando suas identidades, foi levantada a problemática do alto índice de 

versão única (gráfico1), fazendo com que as produções dos cadernos analisados não possuam 

pluralidade de vozes, compromentendo o conteúdo produzido. Em resposta ao questionamento, 

um(a) estagiário(a) respondeu da seguinte maneira:  

A escolha das fontes dependerá muito do tipo de matéria. Na maioria das vezes é 

de acordo com a área de atuação da pessoa e especialidade no assunto que 

estamos tratando. Agora claro, , nem sempre conseguimos contactar a fonte mais 

adequada e precisamos sempre pensar em uma segunda opção.  

 No primeiro momento, é importante ressaltar a falta de profissionais formados em 

jornalismo para manter uma postura crítica diante de conceitos e práticas do mercado de trabalho, 
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além de produzir, como também monitorar o conteúdo produzido através de um 

acompanhamento adequado com os estágiarios.  

 No trecho “que tudo isso depende também da disponibilidade da fonte, por conta da 

pressa para o fechamento das matérias, principalmente as que são feitas em um único dia”, é 

possível identificar a importância pela produção de conteúdo, de maneira rápida, deixando em 

segundo plano a diversidade significativa na matéria veículada,  tornando as produções 

superficiais e sem conteúdo crítico, como ilustrado na matéria citada acima: “Por divergências, 

Temer demite chefe da AGU”. 

 A despeito da “auto-compreensão normativa dos veículos de comunicação”, que os obriga 

a afirmar publicamente o compromisso exclusivo com o interesse coletivo e o bem-comum – “a 

verdade doa em quem doer” -, é bastante evidente a colonização e esvaziamento do sentido do 

mundo da via pela influência do poder dos grupos que dominam o aparelho de Estado e do 

dinheiro das grandes corporações do mercado. Porém, esta determinação da discussão pública 

pela estrutura de poder não é absoluta, porque, em situações de crise, pode vir a ser transcendida 

em face da emergência da “autoridade do público”. 

(...) nas esferas públicas políticas, mesmo nas que foram mais ou menos 

absorvidas pelo poder, as relações de forças modificam-se tão logo a percepção 

de problemas sociais relevantes suscita uma consciência de crise na periferia. E 

se nesse momento atores da sociedade civil se reunirem, formulando um tema 

correspondente e o propagarem na esfera pública, sua iniciativa pode ter sucesso 

porque a mobilização endógena da esfera pública coloca em movimento uma lei, 

normalmente latente, inscrita na estrutura interna de qualquer esfera pública e 

sempre presente na auto-compreensão normativa dos meios de comunicação de 

massa, segundo a qual os que estão jogando na arena devem a sua influência ao 

assentimento da galeria. Pode-se dizer que, à medida que um mundo da vida 

racionalizado favorece a formação de uma esfera pública liberal com forte apoio 

numa sociedade civil, a autoridade do público que toma posição se fortalece no 

decorrer das controvérsias públicas (HABERMAS, 1997, p. 116). 

 

Portanto, mesmo diante da crise estrutural de sentido (BERGER; LUCKMAN, 2004), 

com as suas características de fragmentação da consciência, alienação, reificação e atomização 

dos indivíduos, não devemos deixar de vislumbrar a possibilidade dos atores da periferia da 
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estrutura de poder (intelectuais, artistas, professores, estudantes e militantes da sociedade civil), 

que contestam a ideologia hegemônica das elites, conseguirem forma opinião consistente, 

vontade política e poder comunicativo, com natureza material, capaz de influenciar o 

funcionamento do Estado e provocar a aprovação de leis progressistas. Para o advento desta 

auspiciosa situação, no entanto, é preciso destacar que não basta a vontade e a indignação com as 

injustiças, mas sobretudo faz-se necessária a mobilização de solidariedade suficiente para levar as 

massas às ruas. Para isso se pode contar agora, de maneira especial e além das posições 

conquistadas nos veículos convencionais, com o concurso da intercompreensão comunicativa 

ética estimulada pelas novas mídias e redes sociais. 
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