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Resumo 

 

Este estudo pretende observar o caso da demissão do jornalista Caio Barbosa, noticiado 

pelo site The Intercept, tomando por referência a notícia que teria sido motivadora de sua 

demissão e que foi tirada do ar pelo site do jornal O Dia, assim como a notícia editada 

que foi colocada em seu lugar. A partir das teorias organizacional e instrumentalista, 

busca-se compreender as relações entre poder público, mídias noticiosas e jornalistas. 

Para tanto, as notícias em questão são relacionadas com as respectivas teorias, assim como 

é traçado um comparativo entre as notícias original e editada. Os elementos estudados 

levam à reflexão sobre como o mercado pode interferir nas decisões editoriais, assim 

como sobre o posicionamento político do veículo. Também nos levam a refletir sobre a 

construção das notícias e consequentemente, sobre a construção da própria sociedade.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; Teoria Organizacional; Teoria Instrumentalista; 

Comunicação. 

 

Considerações Iniciais 

 

Em 16 de março de 2017, logo após o meio dia, o jornal O Dia publicou uma 

notícia em seu website referente às longas filas nos postos de saúde pela procura de vacina 

contra a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, depois de alguns episódios da doença 

que levaram à morte. A matéria também abordava a falta de informação nos postos diante 

da caótica busca pela vacina. Assinado pelo pelo jornalista Caio Barbosa, repórter do O 

Dia desde 2012, o texto trazia várias falas de cidadãos que se sentiam prejudicados pela 

situação. No mesmo dia, próximo às 21h, a matéria foi retirada do site e outra foi colocada 

em seu lugar. A segunda matéria trazia várias informações que não constavam na 

primeira, principalmente de fontes oficias ligadas ao poder público, porém omitia 

diversos elementos da primeira, especialmente as reclamações dos cidadãos. No dia 20 

de março do mesmo ano, o site de notícias The Intercept fez uma denúncia de que o 
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jornalista Caio Barbosa teria sido demitido no dia 18 de março e que o motivo dessa 

demissão seria um pedido do prefeito Marcelo Crivella, por conta da matéria sobre a febre 

amarela, a mesma que havia sido substituída no site. 

A proposta do presente artigo é realizar uma reflexão sobre o caso à luz de duas 

teorias do jornalismo, a Teoria Organizacional e a Teoria Instrumentalista, e a partir disso, 

correlacionar as mesmas com a notícia que foi removida do site do Jornal O Dia, sendo 

republicada mais tarde com diversas alterações e sem a assinatura do jornalista 

responsável pela matéria. Também buscamos compreender como a notícia da demissão 

do jornalista, publicada  pelo site The Intercep, dialoga com a produção noticiosa, o que 

traz diversos elementos que remetem às considerações teóricas discutidas. 

Este estudo se dá em duas etapas: primeiro, através de uma pesquisa bibliográfica, 

se busca compreender como as teorias propostas dialogam com a lógica da produção 

jornalística, assim compreendendo, por consequência, algumas opções editoriais e as 

relações estabelecidas entre mídia, jornalistas e poder público. A seguir, é feito um estudo 

de caso comparativo, em que se buscam os elementos que diferenciam a matéria original 

da matéria editada, procurando relacioná-las às teorias estudadas, de forma a compreender 

como a primeira notícia passou pelo crivo editorial e que dispositivos possivelmente 

foram utilizados para tal. Também se buscou aferir os fatores que levaram à publicação 

da segunda notícia e assim também compreender as diversas perspectivas que podem ser 

observadas durante a produção noticiosa que, segundo a teoria instrumentalista, podem 

ser consideradas uma distorção de uma suposta realidade. 

Além das duas notícias escolhidas para realização deste estudo, publicadas no site 

do jornal O Dia do Rio de Janeiro, também se tomou por referência a notícia publicada 

no site The Intercept Brasil que dava conta da demissão do jornalista Caio Barbosa. Ainda 

foram observadas notas oficiais da prefeitura do Rio de Janeiro, do Sindicato dos 

Jornalistas do Rio de Janeiro e do próprio jornal O Dia.  

 

I – Perspectiva Organizacional 

 

Linha editorial, essa expressão imediatamente remete a como determinados 

veículos escolhem suas pautas. Parece óbvio e natural que cada veículo específico trate 

de determinados assuntos, por exemplo, jamais se espera abrir a Rolling Stone4 e ler uma 
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matéria sobre biologia marinha, e provavelmente nenhum de seus jornalistas ou colunistas 

proporia tal assunto. Entretanto, não são só os temas abordados por determinado veículo 

são reflexo da linha editorial; ela está em consonância com a posição da empresa, seus 

editores e proprietários na sociedade onde este mesmo veículo circula. 

 

[...] segundo a teoria organizacional, as notícias são o resultado de 

processos de interação social que têm lugar dentro da empresa 

jornalística. O jornalista sabe que o seu trabalho vai passar por uma 

cadeia organizacional em que os seus superiores hierárquicos e os seus 

assistentes têm certos poderes e meios de controle (TRAQUINA, 2005, 

p.157). 
 

Pensando desta forma, o controle editorial está na mão dos editores e, em alguns 

casos dos proprietários deste veículo. Os jornalistas que são funcionários destes veículos 

terão muito mais chance de ter suas matérias publicadas se estas forem ao encontro dos 

interesses de seus “patrões”. Ainda conforme Traquina: “Devido aos custos e à lógica do 

lucro, são impostos constrangimentos ao trabalho jornalístico pelo orçamento da 

empresa” (2005, p.159). Pena (2005) também aborda a questão, a partir de Breed:  

 

A teoria dos constrangimentos organizacionais, formulada por Breed, 

pode parecer um tanto determinista. E, de fato, é. Mas o autor reconhece 

que os fatores apresentados, embora promovam o conformismo com a 

política editorial das empresas, podem ser amenizadas pelo sentimento 

de autonomia profissional da maioria dos jornalistas. Segundo ele, há 

outros cinco fatores que ajudam a fugir do controle social da empresa 

(PENA, 2005, p.139). 

 

Dos fatores descritos por Pena (2005), que são: normas editoriais não claras; 

especificidade do assunto; técnicas de pressão; especificidades da história e 

credibilidade do jornalista, alguns parecem explicar, se seguirmos à risca os pressupostos 

da teoria organizacional, como a primeira notícia que é objeto deste estudo do jornal O 

Dia, assinada pelo jornalista Caio Barbosa, foi publicada. Se, conforme noticiado pelo 

The Intercept5, o jornalista foi punido por criticar o governo e fugir da linha editorial, 

podemos pressupor que, por algum motivo, a matéria tenha passado pelo crivo 

organizacional. Vejamos como estes fatores podem estar relacionados a isto. 

                                                 
5
 Disponível em: https://theintercept.com/2017/03/20/marcelo-crivella-pede-demissao-de-jornalista-um-grave-

atentado-a-democracia-e-a-liberdade-de-imprensa/ (acesso em 25/05/2017) 

https://theintercept.com/2017/03/20/marcelo-crivella-pede-demissao-de-jornalista-um-grave-atentado-a-democracia-e-a-liberdade-de-imprensa/
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Normas editoriais não claras, neste ponto seria difícil identificar as normas 

editoriais do O Dia, já que não existe nenhuma documentação pública acerca do mesmo, 

então não é possível afirmar que este foi um fator decisivo para a publicação da matéria, 

o mesmo valendo para a especificidade do assunto, a matéria era sobre um assunto factual 

e cotidiano, ou seja, não exige nenhum conhecimento específico. Excluindo estes dois 

fatores, os outros três parecem mais relevantes a esta observação, afinal de contas, se 

formos pensar em técnicas de pressão, o assunto “febre amarela” era urgente ao 

momento, e isso em todo o país6, e a procura pela vacina nos postos era muito grande, o 

que justificaria a urgência em tratar do assunto. 

Os outros dois fatores citados por Pena (2005), que são as especificidades da 

história e a credibilidade do jornalista parecem se confundir em um aspecto só, afinal, 

Caio Barbosa havia recentemente recebido um prêmio de importância nacional7 e o 

assunto em questão eram abusos e descaso do poder público. Este pode ter sido o ponto 

de ruptura em que a credibilidade do jornalista e o assunto podem ter permitido que o 

mesmo tenha publicado uma notícia em possível desacordo com as diretrizes editoriais 

da empresa. 

 

No final das contas, a conclusão de Breed é que a linha editorial das 

empresas é quase sempre seguida, apesar das possibilidades de 

transgressão descritas. Outro autor, John Soloski, pensa do mesmo jeito. 

Para ele, o profissionalismo dos jornalistas em relação à sua atividade 

também é utilizado como uma forma de controle pelas organizações. Já 

para James Curran, a autonomia dos jornalistas é “consentida”, ou seja, 

só pode ser exercida se estiver de acordo com os preceitos da empresa 

(PENA, 2005, p.140). 

 

Por outra perspectiva, dentre os fatores de constrangimento citados por Traquina 

(2005), um é a autoridade institucional e as sanções. Dessa forma podemos imaginar que 

uma das formas de constranger os jornalistas seja que alguém que tenha de alguma forma 

transgredido a autoridade institucional, sofra uma sanção. No caso da demissão de Caio 

Barbosa, essa sanção pode se transformar em um aviso, um constrangimento 

institucional, a partir do qual seus colegas deveriam entender que não era possível tomar 

                                                 
6 Segundo documento oficial do Ministério da Saúde, o total de casos notificados entre dezembro de 2016 e março de 

2017 eram de 1.561 (850 em investigação, 448 confirmados e 263 descartados) e o número de óbitos entre o total de 

casos era de 264 (144 confirmados, 110 em investigação, e 10 descartados) (Disponivel em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/18/Informe-especial-COES-FA.pdf acesso em 25/05/2017) 
7
 Prêmio Embratel 2015 com uma série especial sobre os 50 anos do Golpe Civil-Militar. 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/18/Informe-especial-COES-FA.pdf
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uma posição que não fosse a editorial e que, os que transgredissem essa norma, estariam 

sujeitos ao mesmo destino. 

Conforme Pena “O jornalismo é um negócio. E, como tal, busca lucro. Por isso, a 

organização está fundamentalmente voltada para o balanço contábil” (2005, p.137). 

Observando o expediente da versão digital do jornal O Dia, podemos observar que, 

hierarquicamente, o segundo nome a aparecer, logo depois do presidente, é o do Diretor 

Comercial. Também é importante observar o montante gasto em publicidade pelos órgãos 

públicos, no caso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que em 2016 gastou R$ 71 milhões em 

publicidade (embora o previsto fosse R$ 38mi)8, e ainda que seja difícil determinar quanto 

foi para cada veículo, o investimento público já justifica que o olhar empresarial seja no 

mínimo cuidadoso com um investidor deste porte. A partir deste ponto, podemos passar 

a observar o caso à luz de outra teoria. 

 

II – Reflexos Instrumentalistas 

 

Antes de qualquer observação feita a partir da teoria instrumentalista como 

referencial, é importante lançar um olhar crítico sobre a mesma, sem refutá-la, mas 

tomando cuidado para não fazer uma observação ingênua. Neste ponto, é também 

interessante observar novamente as linhas editoriais dos veículos que foram objeto 

empírico deste estudo, para compreender suas concepções para a construção da realidade 

nas notícias.  

 

Não é preciso uma análise mais aprofundada para verificar que a teoria 

instrumentalista, seja qual for a versão, parte de princípios 

epistemológicos presentes na teoria do espelho, pois se o objetivo é 

verificar distorções, ela aceita que é possível refletir a realidade. Assim, 

os estudos da parcialidade, também conhecidos como news bias studies, 

não estão ligados a pressupostos de construção social da realidade, mas 

sim à factível possibilidade de sua reprodução (PENA, 2005, p.148). 

 

O jornal O Dia faz parte do grupo Empresa Jornalística Econômico S.A. (EJESA), 

do qual também fazem parte o Meia Hora (tablóide de humor) e o Brasil Econômico 

(publicação sobre economia). O grupo EJESA, faz parte do grupo ONGOING, um grupo 

de telecomunicações português que é dono do portal IG9 e que, como diz em sua missão, 

                                                 
8
 Dados oficiais disponivis em: http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm/exibeconteudo?id=4200347 

9 O grupo EJESA foi desligado da ANJ acusado de violar o artigo 222 da Constituição que determina que pelo menos 

70% do capital de empresas de comunicação deve ser nacional (disponível em: 
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tem por objetivo “criar e distribuir informação e entretenimento de qualidade, quando, 

onde e como os nossos clientes o desejarem”10. Tanto a proposta do grupo português, 

quanto de suas subsidiárias brasileiras, estão voltados ao mercado e ao lucro. Por outro 

lado, se observarmos o que nos diz a missão11 do The Intercept, seu posicionamento fica 

bem claro. Conforme o site, “o The Intercept foi lançado [...] com o objetivo de produzir 

um jornalismo destemido e combativo.” Em seguida afirma que “acreditamos que o 

jornalismo deve promover transparência, responsabilizando instituições governamentais 

e corporativas”, concluindo que seus jornalistas possuem liberdade editorial para 

desempenhar esta missão. Poderíamos, portanto, por convenção, colocar o The Intercept 

mais à “esquerda” e O Dia mais à “direita”, posicionando-os de acordo com as duas 

vertentes desta teoria. 

 

Nas teorias de ação política, os media noticiosos são vistos de forma 

instrumentalista, isto é, servem objetivamente certos interesses 

políticos: na versão de esquerda, os media noticiosos são vistos como 

instrumentos qua ajudam a manter o sistema capitalista; na versão de 

direita, servem como instrumentos que põem em causa o capitalismo. 

Seja de esquerda ou de direita, estas teorias defendem a posição de que 

as notícias são distorções sistemáticas que servem os interesses 

políticos de certos agentes sociais bem específicos que utilizam as 

notícias na projeção da sua visão de mundo, da sociedade, etc.” (163) 

(TRAQUINA, 2005, p.163) 

 

Nesse ponto, podemos estabelecer uma relação com a teoria organizacional, sob a 

qual observamos este caso no capítulo anterior. Em se tratando do The Intercept, dar 

liberdade editorial ao jornalista é um de seus principais preceitos, porém, parece um tanto 

estranho que as matérias publicadas no site tenham todas um viés muito parecido, ou seja, 

seguem uma linha editorial bastante clara e com uma posição política bem definida. 

Pensando desta forma, podemos aplicar o mesmo ao O Dia, quando um jornalista que se 

afasta da linha instrumental, por assim dizer, do mesmo, sofre uma sanção. 

 

O problema central com o modelo proposto por Herman e Chomsky é 

a sua visão altamente determinista do funcionamento do campo 

jornalístico em que os jornalistas ou colaboram na utilização 

                                                 
http://www.anj.org.br/2013/09/21/grupos-estrangeiros-violam-a-constituicao-denunciam-anj-e-abert/). Segundo o 

Estado de São Paulo estes 70% são de propriedade de Maria Alexandra Mascarenhas Vasconcelos, ex-esposa de 

Nuno Vasconcelos, português controlador da Ongoing e detentor dos outros 30% (disponível em: 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-editorial-do-brasil-economico-o-dia-e-meia-hora-se-desfilia-da-

anj,586371) acesso 25/05/2017. 
10 Disponível em: http://www.ongoing.com/qs_visao.html (acessado em 25/05/2017) 
11

 Disponível em: https://theintercept.com/brasil/staff/#about-the-intercept (acessado em 25/05/2017) 

http://www.anj.org.br/2013/09/21/grupos-estrangeiros-violam-a-constituicao-denunciam-anj-e-abert/
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-editorial-do-brasil-economico-o-dia-e-meia-hora-se-desfilia-da-anj,586371
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-editorial-do-brasil-economico-o-dia-e-meia-hora-se-desfilia-da-anj,586371
http://www.ongoing.com/qs_visao.html
https://theintercept.com/brasil/staff/#about-the-intercept
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instrumentalista do media noticiosos ou são totalmente submissos aos 

desígnio dos interesses dos proprietários (TRAQUINA, 2005, p.167). 

 

Aqui é importante também olharmos para o profissional, o jornalista. Não que este 

necessariamente tenha se rebelado contra o jugo editorial da empresa, e que tenha tomado 

uma posição anti-governo, no caso da matéria da febre amarela, mas certamente ousou 

um olhar mais empático para com a população que enfrentava as filas. Mesmo que a 

matéria tenha sido aprovada por seus editores, é possível que, como observado 

anteriormente, o jornalista tenha se valido de certas prerrogativas que lhe davam 

credibilidade para exercer a crítica ao governo e denunciar um problema. 

 

Há que considerar também que a voz do jornalista, presente em maior 

ou menor medida, não é isenta de interesses e pressões. É impregnada 

por uma política editorial, por valores da empresa à qual está ligada e 

representa, e se insere num quadro político, num jogo de forças em que 

inevitavelmente acaba por fazer parte e tomar parte (GONÇALVES, 

2014, p.191). 

 

Se não levarmos em consideração os posicionamentos pessoais do jornalista, o 

qual não conhecemos, e pensarmos na posição do veículo, não podemos isentar O Dia 

desta observação categorizada pela teoria instrumentalista, afinal o jornal foi fundado em 

1951 por um deputado (Chagas Freitas) que depois veio a se tornar governador do Rio de 

Janeiro e que, logo depois do golpe militar em 1964, publicou o seguinte texto “Fabulosa 

demonstração de repulsa ao comunismo12”. Segundo Gentilli “O Brasil conta com um 

dos modelos de comunicação mais antidemocráticos do mundo, com permissões de 

monopólios nacionais e regionais e redes de jornais, emissoras de TV” (2005, p.148). 

 

Estimativas da mídia nacional no final dos anos 80 indicavam que, com 

base nos dados então disponíveis, cerca de 40% das emissoras de rádio 

brasileiras seriam controladas por políticos ou seus prepostos. O 

universo na época era formado por pouco mais de 2.000 emissoras em 

operação. Em 2006 esse número praticamente dobrou. E é de 

conhecimento público que no Congresso atual pelo menos 50 deputados 

têm emissoras de rádio e TV em seu próprio nome, 25 senadores são 

donos de rádios e TVs no país e, desses, 14 são proprietários diretos de 

emissoras. Emissoras comerciais, é importante que fique claro. Esses 

números provavelmente são maiores porque, entre os deputados, 

existem existem aqueles que são proprietários indiretos de emissoras, 

cujos nomes não aparecem nos cartórios. E não estão contabilizados 

                                                 
12 Capa do jornal O Dia de 03 de abril de 1964, disponível em: 

https://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2015/03/31/fora-impeachment-e-revolucao-em-1964-a-

imprensa-disse-sim-ao-golpe/ (acesso 25/05/2017) 

https://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2015/03/31/fora-impeachment-e-revolucao-em-1964-a-imprensa-disse-sim-ao-golpe/
https://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2015/03/31/fora-impeachment-e-revolucao-em-1964-a-imprensa-disse-sim-ao-golpe/
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políticos ex-ocupantes de cargos públicos – como prefeitos, 

governadores, vereadores – que também são detentores de concessões 

(MOREIRA, 2008, p.37)13. 

 

Então, apesar de refutarmos a teoria instrumentalista, principalmente quando 

levamos em consideração que esta acaba por aceitar que existe uma realidade única a ser 

distorcida, indiferente de qual vertente política esteja a serviço, ainda assim não podemos 

nos abster de levar estes dados em consideração. Pensar que, mesmo que os meios não 

sejam totalmente controlados por figuras políticas, pelo menos o financiamento dos 

mesmos está bastante comprometido com os diversos atores políticos e instituições 

públicas. 

 

[...] as pesquisas de críticos como Dênis de Moraes e Ignácio Ramonet 

confirmam que os mega conglomerados de mídia controlam dois terços 

de toda a informação divulgada no mundo, embora deva considerar que 

esses autores rezam pela mesma cartilha dos instrumentalistas de 

esquerda (PENA, 2005, p.150). 

 

Apesar de Pena (2005) criticar os autores e mesmo que, com o passar dos anos e 

a sociedade da informação, o monopólio da informação tenha trocado de mãos ou até 

mesmo tenha se democratizado em alguns casos, ainda é relevante observar o que é 

produzido por esses grandes conglomerados, principalmente por conta de sua relevância 

e de sua credibilidade junto às audiências. Conforme Jácome “a ‘verdade’ e a própria 

realidade parecem variar na constituição narrativa dos mais variados mídias noticiosos. 

Ou alguém acredita que a realidade proposta por Veja é a mesma da Carta Capital? Ou 

que o Jornal Nacional configura o mesmíssimo mundo do Jornal Hoje?”(2014, p.191). 

Podemos dizer o mesmo com relação ao The Intercept e O Dia, e no caso das matérias 

que foram objeto deste estudo, podemos dizer isso sobre o mesmo veículo com algumas 

horas de diferença; a matéria original parece estar com um olhar próximo à população e 

enquanto a versão editada oferece um olhar mais próximo do poder público. 

 

A relação, nunca de passividade das fontes, pode, muitas vezes, ser de 

conivência a elas. Isso pode ser percebido em jornais, programas 

televisivos e outros produtos midiáticos que fazem uso repetidamente 

                                                 
13 Atualmente 43 deputados e 19 senadores são concessionários de serviços de rádio ou TV, segundo o site Fórum 

Nacional pela democratização da comunicação  “No caso de alguns estados como o Rio Grande do Norte, Roraima 

ou Santa Catarina, a propriedade de canais de rádio e TV por políticos ultrapassa 50% do total” (disponível em: 

http://www.fndc.org.br/noticias/raio-x-da-ilegalidade-politicos-donos-da-midia-no-brasil-924753/ - acesso 

em:25/05/2017) 

http://www.fndc.org.br/noticias/raio-x-da-ilegalidade-politicos-donos-da-midia-no-brasil-924753/
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das mesmas fontes, dão voz de forma privilegiada a alguns grupos e 

setores, ou mesmo indivíduos, e acabam por naturalizar o seu discurso 

(GONÇALVES, 2014, p.93). 

 

Possivelmente a segunda versão da matéria poderia ser enquadrada em várias 

perspectivas da teoria instrumentalista, principalmente se pensarmos as duas lado a lado. 

Nesse momento, acredito que ela não deva ser encarada como uma distorção da realidade, 

mas como uma distorção da própria matéria original, adotando uma perspectiva 

completamente diferente. 

 

III – O Dia e O Dia 

 

Antes de tentarmos compreender as diferenças entre as duas notícias (figura 1), a 

assinada pelo jornalista Caio Barbosa, e que teria ocasionado a sua demissão, e a versão 

editada , não assinada e que substituiu a original, é importante observarmos outros fatores 

que fazem parte de toda a composição do caso. Conforme a matéria do The Intercept, a 

relação entre a demissão e sua atribuição à matéria publicada teria sido feita pelo também 

jornalista Cid Benjamin, cujo irmão é secretário de Educação, Esporte e Lazer do prefeito 

Marcelo Crivella. Afora isto, é possível imaginar, dadas as mais diversas fontes que se 

manifestaram acerca do caso, que pelo menos algo além de simples questões como 

reestruturação da equipe, como afirmou o jornal, estão por trás deste caso. 

 

os distintos meios informativos organizam a informação de maneiras 

específicas, que têm diferentes vozes e formas peculiares de rearranjar 

os diversos fragmentos da realidade. Desse modo, ainda que não 

utilizem comumente de histórias fabulosas, poderíamos entender que 

cada notícia, reportagem ou crônica representam uma nova existência 

no reino da linguagem. E que, por isso, têm aspectos criadores, de 

ficcionalização, na medida em que propõem relações que, novamente a 

princípio, não existiriam numa suposta realidade concreta e à parte da 

ação do jornalista (JÁCOME, 2014, p.189). 

 

Ainda conforme o autor, “Com o avanço democrático, o cidadão passa a demandar 

informações. O jornal, como produto posto no mercado, oferece um bem cultural que se 

propõe a atender esta demanda. É neste sentido que se pode entender o jornalista como 

mediador” (JÁCOME, 2014, p.142). Desta forma, se entendermos o jornalista como 

mediador, a matéria original atendia à uma demanda da população que buscava por 

informações acerca da vacinação 
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Figura 1: Reportagem original (esquerda) ao lado da reportagem editada (direita) 

 

Ao comparar os títulos das matérias, não existem grandes diferenças à primeira 

vista, parecendo que ambas terão uma abordagem muito parecida. A matéria original tem 

o seguinte título: Febre amarela: população critica filas e falta de informações em 

postos14; já a matéria editada possui o título: Procura por vacinas contra a febre amarela 

provoca filas nos postos de saúde15. A diferença mais substancial nesse momento é que 

no primeiro título já são citadas as críticas da população quanto às filas e a falta de 

informação, enquanto no segundo é colocado em um tom afirmativa que a procura por 

vacinas causou filas, sem falar da insatisfação popular. 

Quando passamos à linha de apoio, na matéria original temos o seguinte texto: 

Dezenas de pessoas chegaram antes das 7h na unidade da Tijuca, que possui um caráter 

informativo e que faz referência a um dos principais elementos da matéria que é:  as 

pessoas que chegaram cedo ao posto de saúde e não foram atendidas. Enquanto isso, na 

notícia editada a linha de apoio é Rio receberá 1,5 milhão de doses e Prefeitura afirma 

que todos serão vacinados e que não há necessidade de corrida aos postos. Aqui parece 

                                                 
14

 Disponível em: https://web.archive.org/web/20170316191941/http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-

16/febre-amarela-populacao-critica-filas-e-falta-de-informacoes-em-postos.html (acesso em 25/05/2017) 
15

 Disponível em: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-16/procura-por-vacina-contra-a-febre-amarela-

provoca-filas-rio-recebera-15-milhao-de-doses.html (acesso em 25/05/2017) 

https://web.archive.org/web/20170316191941/http:/odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-16/febre-amarela-populacao-critica-filas-e-falta-de-informacoes-em-postos.html
https://web.archive.org/web/20170316191941/http:/odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-16/febre-amarela-populacao-critica-filas-e-falta-de-informacoes-em-postos.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-16/procura-por-vacina-contra-a-febre-amarela-provoca-filas-rio-recebera-15-milhao-de-doses.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-16/procura-por-vacina-contra-a-febre-amarela-provoca-filas-rio-recebera-15-milhao-de-doses.html
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que o texto adota uma posição muito mais institucional, já citando a prefeitura como fonte 

principal. 

Adiante, tomando o primeiro parágrafo das notícias, a original traz informações 

com enfoque na população, afirmando que a vacinação tem sido marcada por filas e 

trazendo um exemplo de posto que teve filas e reclamações da população por falta de 

informações. Na notícia editada, o enfoque é na antecipação do calendário de vacinação, 

falando sobre o primeiro caso de morte confirmada por febre amarela e que houveram 

filas na distribuição das senhas. Aqui nos deparamos com pontos de vista absolutamente 

divergentes, em que a matéria editada não cita em seu parágrafo de entrada nada 

relacionado ao ponto de vista da população, já na original este é o ponto central. 

Quanto às fontes, na matéria original são citadas as falas de três cidadãos 

insatisfeitos com o atendimento no posto que foi tomado como exemplo: Sônia, Hugo e 

Luiza. As falas dão conta do horário de atendimento como "é triste ficar aqui, passar a 

manhã inteira esperando uma vacina, porque a gente não pode nem voltar para casa. Se 

sair do posto e voltar depois, a gente não tem a certeza de que será vacinado"16 ou até 

mesmo uma crítica direta ao governo “Este é o tratamento de quem prometeu cuidar das 

pessoas. Por enquanto só vejo humilhar as pessoas"17.  

As fontes consultadas para a matéria editada e usadas como fontes primárias, que 

aparecem logo no início da matéria, são a Secretária de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, 

assim como o prefeito Marcelo Crivella. Uma fala do prefeito foi utilizada como “olho” 

de destaque, o que não havia na matéria original e foi enfatizado mais de uma vez que a 

população “deveria ficar tranquila”. A seguir são aproveitadas as falas de duas fontes da 

matéria original, Sônia e Hugo. Na fala de Sônia foi aproveitado outro trecho, diferente 

da matéria original, "Cheguei aqui às 7h e só vacinaram os 80 primeiros. Eu fui a de 

número 81. Quando chegou a minha vez, disseram que só havia mais 80 vacinas e que eu 

deveria ficar aqui até a tarde se quisesse ser vacinada". Na fala de Hugo, que começava 

na matéria original reclamando que o atendimento estava muito ruim, esta parte foi 

cortada, passando diretamente para uma reclamação que pode ser considerada como um 

caso isolado: “Ela estava na fila, mas não foi vacinada porque no atestado estava escrito 

"liberada" e não "apta"”18. 

                                                 
16

 Sônia Penha de Oliveira Nascimento 
17

 Luiza Souza Gomes 
18

 Hugo Blasquez 
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A notícia original termina com estas citações em tom de reclamação enquanto a 

editada segue, na sequência com uma citação de uma pessoa notória da cidade, o cantor 

Leo Jaime. Em sua reclamação ele afirma que, apesar de insatisfeito por não ter 

conseguido a vacina, o posto prestou informações sobre porque ele não havia recebido e 

quem eram os grupos prioritários, contrariando assim a matéria original em que uma das 

principais reclamações da população era a falta de informação. Ainda para concluir, a 

matéria editada apresenta um parágrafo informativo sobre quem pode tomar a vacina 

contra a febre amarela, e outro sobre onde se vacinar, terminando assim em um tom de 

utilidade pública.  

Outro fator que é importante ressaltar são as fotos que ilustraram as matérias. Na 

matéria original a única foto utilizada é da agência O Dia, da fotógrafa Maíra Coelho, e 

mostra o posto citado na matéria. Na foto aparece uma grande fila com a legenda: “Posto 

de saúde na Tijuca registrou longas filas”. Já  a matéria editada mostra a imagem de outro 

posto, com menos pessoas e é proveniente da própria prefeitura. A legenda que 

acompanha está foto é “No Sana, em Macaé, vizinho a Córrego da Luz (Casimiro) onde 

houve os casos, vacinação começou segunda”. Também contém uma segunda foto da 

mesma fotógrafa da matéria original, com o artista Leo Jaime, que foi usado como fonte 

para a publicação. O artista aparece em uma pose bastante descontraída e tranquila, junto 

ao filho e com a seguinte legenda: “Leo Jaime e o filho Davi na fila de vacinação contra 

a febre amarela, na Gávea”. 

Quanto aos desdobramentos do caso, além da matéria publicada no The Intercept, 

também houve uma nota oficial do prefeito Marcelo Crivella, alegando que a notícia de 

ele ter solicitado a demissão do profissional era mentira e que ela respeitava os 

profissionais de imprensa19. O sindicato dos jornalistas do Rio de Janeiro também emitiu 

uma nota oficial20 em que repudia toda forma de censura, intimidação e assédio moral. O 

próprio jornal O Dia publicou um editorial21 falando em reestruturação e atribuindo as 

demissões a ajustes na equipe. 

Aqui é importante voltar a pensar na prefeitura como grande anunciante. Acerca 

das formulações de Herman e Chomsky, Traquina diz que “as empresas são fortemente 

                                                 
19

 Disponível em: https://www.facebook.com/notes/marcelo-crivella/nota-%C3%A0-imprensa/1396925453664034 

(acesso em 25/05/2017) 
20

 Disponível em: https://www.facebook.com/sindjor/posts/799121970236626 (acesso em 25/05/2016) 
21

 Disponível em: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-19/o-dia-realiza-reestruturacao-em-busca-de-maior-

eficiencia.html (acesso em 25/05/2017) 

https://www.facebook.com/notes/marcelo-crivella/nota-%C3%A0-imprensa/1396925453664034
https://www.facebook.com/sindjor/posts/799121970236626
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-19/o-dia-realiza-reestruturacao-em-busca-de-maior-eficiencia.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-19/o-dia-realiza-reestruturacao-em-busca-de-maior-eficiencia.html
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dependentes da publicidade no que diz respeito a rendimentos e ligadas a outras grandes 

firmas por laços comerciais e pessoais. Todos são membros diretos ou sucursais de 

membros importantes da comunidade corporativa” (2005, p.166). Nesse caso, um olhar 

criterioso se faz necessário quando pretendemos avaliar a qualidade da informação 

veiculada por estas corporações. 

 

Se, no caso da publicidade, há uma longa tradição, consagrada 

recentemente no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, de 

proteção ao cidadão em relação à propaganda enganosa; no caso do 

jornalismo não há nada. Não seria o caso de se pensar em algo 

semelhante pensando em proteger o cidadão contra o jornalismo 

enganoso? Algum leitor alguma vez teria se dirigido a um órgão de 

defesa do consumidor solicitando providências contra a informação 

errada veiculada em algum jornal, da mesma forma que faz com os 

demais produtos postos no mercado? (GENTILLI, 2005, p.152). 

 

Apesar dos dois textos possuírem elementos em comum, as diferenças são 

notáveis e estão presentes desde o título, passando pelo lead até sua conclusão. O texto 

original traz elementos mais críticos ao governo, dando voz à população, enquanto o 

segundo parece tentar assumir uma maior “imparcialidade”, adotando a postura de ouvir 

os dois lados, porém de forma muito mais favorável à administração municipal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo buscou lançar um olhar sobre um caso singular, que reflete diversos 

aspectos do trabalho jornalístico e da produção de notícias. Observar o caso sob a 

perspectiva de duas teorias ajudou a compreender alguns aspectos, tanto da rotina 

produtiva, quanto das relações de poder que são estabelecidas entre poder público, 

anunciantes, veículos e jornalistas. 

A teoria organizacional nos fornece elementos que ajudam a compreender algumas 

formas de produção noticiosa, principalmente quando pensamos na estrutura institucional 

dos veículos. No caso estudado, nos forneceu subsídios para buscar compreender como 

uma notícia que possivelmente estava fora da linha editorial da empresa acabou sendo 

publicada. Também é importante compreender a relação dos veículos com as formas de 

viabilizar economicamente os mesmos, e como isso pode interferir nas escolhas 

editoriais. Por fim, compreender o papel do jornalista dentro dos veículos e as formas 
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como o mesmo pode escapar das pressões editoriais e os problemas que pode enfrentar 

por fazer isso. 

Já quando olhamos o mesmo caso através da teoria instrumentalista, mesmo quando 

refutamos a ideia de que existe um único real que possa ser distorcido, podemos perceber 

importantes diferenças nas linhas editoriais das publicações e como elas estão vinculadas 

a suas visões de sociedade ou suas necessidades comerciais. Quando buscamos posicionar 

os veículos envolvidos no caso, suas posições parecem claras e consequentemente 

acabam por trazer as informações de forma posicionada e a posicionar o leitor. 

Na terceira parte, quando se busca traçar um comparativo entre as duas notícias, as 

diferenças observadas são notáveis. Enquanto por um lado podemos fazer uma crítica à 

notícia original por aparentemente apresentar só um lado da situação, é importante 

lembrar que este lado, o da população, é um lado que tradicionalmente tem menos voz 

dentro dos veículos de comunicação, principalmente os de comunicação em massa. Já na 

matéria editada, que aparentemente é mais isenta, podemos observar alguns elementos 

que parecem reforçar o discurso do poder público, que notoriamente é um grande 

anunciante dos veículos de comunicação, especialmente se observarmos a posição dos 

elementos na notícia, quando a fala da secretária de saúde e depois a do prefeito estão em 

primeiro lugar e em destaque, colocando a fala da população na sequência, ou seja, em 

uma posição de menor destaque, importância e relevância. 

O estudo destes elementos nos leva a refletir sobre a construção das notícias e 

consequentemente, sobre a construção da própria sociedade. Se por um lado entendemos 

a necessidade dos veículos buscarem formas de se manter como negócio e assim toda a 

estrutura de circulação de notícias e informação, também acabamos por questionar as 

opções editoriais, principalmente quando as mesmas são pautadas por interesses 

econômicos. Também compreendemos que os veículos adotam posições políticas e que, 

mesmo que preguem a imparcialidade, como é o caso do O Dia em seu editorial, esta 

imparcialidade é impossível, o que por si só acaba por rejeitar a teoria instrumentalista 

em sua forma original, que fala de distorção da realidade, afinal de contas, o que nos é 

apresentado é uma realidade filtrada pelas opções tanto editoriais e institucionais, quanto 

dos próprios jornalistas. 

Por fim, apesar de algumas questões acerca do caso ficarem em aberto, 

principalmente por conta da falta de informação, essa observação permitiu outros olhares 
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e reflexões teóricas que possibilitam futuros estudos. Caso surjam mais informações sobre 

o caso, pode-se confirmar ou refutar algumas das questões apresentadas neste estudo.  
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