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Resumo 

 

Em um cenário de profundas alterações nas relações entre a sociedade e seu jornalismo, 

este artigo propõe uma análise do que estamos chamando de construção social da crítica 

das práticas jornalísticas. Resultado parcial de uma pesquisa de doutorado mais 

abrangente, o texto reflete, a partir da observação de um caso envolvendo a cobertura 

feita pelo Jornal Nacional da Greve Geral do dia 28 de abril de 2017, sobre como os 

diferentes dispositivos críticos que se articulam em rede. Preliminarmente identificamos, 

nas interações disparadas pelo caso analisado, dispositivos de crítica social, crítica 

profissional, crítica de profissionais e crítica acadêmica articulando-se de maneira difusa 

nos ambientes em rede. 

 

Palavras-chave 

 

Jornalismo; Crítica; Crítica de mídia, Crítica das práticas jornalísticas; Dispositivos. 

 

 

Novo jornalismo, nova crítica 

Nunca leia os comentários. O aviso aparece na internet aqui e ali. Considerado um 

dos maiores escritores espanhóis contemporâneos, Javier Marías diz que “a internet 

organizou a imbecilidade pela primeira vez”3. Ler caixas de comentários, muitas vezes, é 

das tarefas mais ingratas. 

Para além dos preconceitos mais variados, as caixas de comentários são também 

espaços de debate, de trocas interacionais, de construção de sentidos sobre o mundo. 

Neles, as redes são complexificadas pela apropriação dos usuários (Recuero, 2009), que 

a partir de suas interações geram novos usos, novas formas de construção e apropriação 

dos espaços. 

Com a consolidação das redes, a partir da massificação do acesso à internet, as 

transformações por elas provocadas “atingem patamares inéditos com a possibilidade dos 

sentidos serem rapidamente disseminados e contestados” (Henn e Oliveira, 2015). Para o 

jornalismo, esses espaços se configuram como lugares de dinâmicas múltiplas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom) da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (Unisinos). Bolsista PROEX/Capes. alissonjornal@gmail.com. 
3 http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/24/cultura/1443105759_175114.html 
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Essas transformações reposicionam atores, e colocam o jornalismo em um 

momento de crise, gerada pelo abalo de todo o ecossistema midiático (Ramonet, 2012). 

Entre as mudanças que resultam desses processos, nos interessa de maneira particular: as 

alterações nas relações entre o jornalismo e a sociedade a partir de um posicionamento 

crítico da sociedade4 em relação ao que produzido pelos meios. 

Esses processos críticos são históricos, e evoluem ao longo do tempo da mesma 

forma que o jornalismo se modifica. Mesmo o comentário social (Braga, 2006), aquele 

formulado pelo público a partir de suas impressões sobre os produtos do jornalismo, não 

é novo. Cartas, telefonemas, faxes foram meios utilizados ao longo do tempo pelo leitor 

na busca por se manifestar aos meios de comunicação.  

 O uso massivo da internet, no entanto, reposicionou os diferentes dispositivos de 

crítica midiática. O ombudsman5 deixa de ter uma coluna semanal de diálogo com os 

leitores para figurar em uma fanpage no Facebook, e tem sua coluna reproduzida na 

versão online do jornal. Já não recebe os comentários dos leitores apenas via carta ou 

telefonema, e passa a manter um diálogo rápido via e-email e comentários nas redes 

sociais. 

O jornalista que passa ao papel de crítico já não precisa buscar espaços nos 

próprios jornais para exercitar sua crítica, ou então se aventurar na elaboração de um 

periódico seu, a exemplo do que fazia o jornalista alemão Karl Kraus no início do século 

passado (Marocco, 2016). Hoje, a crítica profissional é reproduzida em sites e blogs pela 

internet, alcançando um número considerável de pessoas. 

No que diz respeito às manifestações dos leitores, essas mudanças são igualmente 

profundas. As redes sociais e as caixas de comentários de reportagens em portais de 

notícias, se configuraram em um espaço de permanente tensão entre sociedade e mídia. 

Como analisado em pesquisa anterior (Coelho, 2017), a imprensa passa cada vez mais a 

observar o que se diz nesses espaços, na busca por dar alguma resposta aos anseios do 

leitor. 

 

Dispositivos de crítica 

As noções de crítica aplicadas ao Jornalismo vêm sendo construídas nos últimos 

dois séculos, como aponta Marocco (2016) em seu “pequeno inventário” da crítica das 

                                                 
4 Leitor aqui é visto como aquele que lê o mundo. Termo geral para designar o que muitos chamam de recepção, usuários, interagentes, e outras denominações 

teóricas. 

5 Nesse trabalho, especificamente, falo da ombudsman da Folha de S. Paulo, Paula Cesarino Costa. 
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práticas. Mesmo com o largo período em que a atividade jornalística vem sendo discutida, 

as bases teóricas em torno da crítica ao jornalismo não se desenvolveram com a mesma 

abrangência de outros aparatos críticos, como a Crítica Literária. Mesmo a chamada de 

“crítica de mídia”, se dedica apenas parcialmente à análise do Jornalismo, se pautando 

também no entretenimento produzido pela mídia de massas. 

Ao discorrer sobre a fragilidade da reflexão em torno da crítica de mídia, Silva e 

Soares (2013) apontam o crescimento de uma crítica acadêmica voltada especialmente 

para o entretenimento. Novelas, reality shows e outros produtos, quase que 

majoritariamente televisivos, têm sido alvo da avaliação acadêmica. 

Fora da Academia, formou-se um aparato crítico baseado em profissionais 

considerados especializados no entretenimento televisivo. Novas produções são 

acompanhadas em espaços dentro da própria mídia, e boa parte dos jornais abrem suas 

páginas impressas e digitais para a crítica de novelas, séries, e mesmo programas que se 

aproximam do formato jornalismo, como os talkshows. 

Essa realidade não se repete no que diz respeito aos produtos específicos do 

jornalismo brasileiro. Incursões críticas profissionais dentro da própria mídia, sendo na 

consideração do trabalho dos concorrentes, seja na análise de seus próprios conteúdos, 

são raras. Mesmo com essas fragilidades, no entanto, a internet tem sido um vetor de 

processos críticos ao jornalismo. Na pesquisa que desenvolvemos no PPGCom da 

Unisinos, buscamos observar esses processos, identificando as articulações dos diferentes 

tipos de crítica. 

O que postulamos, é que a partir desse fluxo crítico em relação ao jornalismo, 

passamos a perceber a existência do que estamos chamando de construção social da 

crítica das práticas jornalísticas. Essa construção coletiva se vale de aportes críticos de 

diferentes dispositivos, que interagem entre si com afetações mútuas. 

Nesse contexto, entendemos essa crítica mais como processo social oriundo dos 

processos de circulação jornalística. Ainda assim, não a atrelamos ao que é produzido 

diretamente pelos meios, como produto da circulação. A crítica das práticas jornalísticas 

é vista como uma construção social, coletiva, e que se articula a partir de diferentes 

aportes.  

É pensar que essa crítica é construída por elementos múltiplos que incluem fatores 

históricos, locais, e pessoais de cada indivíduo na sua relação com os meios. Essas 

questões particulares são levadas às redes e integram um jogo de interações 
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comunicativas (França, 1998) que produzem essas impressões sobre os meios e as 

dinâmicas que se formam nas caixas de comentários, sites, blogs e redes sociais. 

Ainda que discuta a prática jornalística, essa crítica carrega em si uma carga de 

expectativas e impressões que cada participante do processo comunicacional carrega com 

consigo. As particularidades são levadas para a interação com o meio, com outros leitores 

em rede, e com os estímulos oriundos de outro dispositivo crítico – como o ombudsman, 

por exemplo, ou uma coluna de um jornalista – gerando essas impressões. O desafio é 

entender essas articulações, e como é realizada coletivamente essa a construção social da 

crítica das práticas jornalísticas. 

Neste artigo, partimos de um estudo de caso singular (Braga, 2016) para 

identificar os diferentes dispositivos articulados na sociedade brasileira. A noção de 

dispositivo nos interessa por percebermos uma ideia de complementaridade entre 

diferentes dispositivos de crítica. Giorgio Agamben (2009) ressalta que o “o termo 

dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de 

governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar 

um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito” (p.38). 

 Ainda que se articulem e se afetem entre si, os diferentes dispositivos críticos 

guardam características próprias, como veremos na análise do caso apresentado. Essas 

particularidades geram práticas próprias no interior de cada dispositivo, que vão se 

replicando em rede, gerando repertórios críticos. 

 

(...) Não é só o participante de um processo interacional que aciona objetivos 

– a sociedade gera, desenvolve e torna disponíveis estratégias de interação em 

termos culturais. Essa aproximação tentativa da sociedade, nos seus processos 

interacionais, acaba gerando matrizes de ação comunicacional. Nós exercemos 

determinadas práticas que na medida em que funcionam razoavelmente – 

tendem a se estabilizar e desenvolver. Chamo a essas matrizes de “dispositivos 

interacionais”: sistemas de relações que viabilizam a interação, gerando 

compartilhamento de códigos e táticas inferenciais. Como vão se produzindo 

socialmente, podem ser acionados na medida em que pareçam adequados para 

um episódio. (BRAGA, 2016, p. 11). 

 

A análise das interações em rede tem mostrado as tentativas da sociedade em 

estabelecer um dispositivo crítico em relação aos produtos do jornalismo, ainda que sem 

a intenção clara de fazê-lo por parte de todos os participantes. Observando as ações dos 

diferentes atores que atuam na construção social da crítica das práticas jornalísticas é 

possível perceber adaptações, repetições, e alterações nessas ações, em um processo que 

gera uma matriz de ação que vai se desenhando ao longo do processo. 
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A Globo e a Greve Geral 

Era noite do dia 28 de abril e o telespectador que se sentou em frente à televisão 

pôde acompanhar, no principal telejornal do país, os desdobramentos de uma greve geral 

convocada por centrais sindicais e movimentos sociais. A cobertura do Jornal Nacional 

vinha com flashes dos movimentos em diferentes capitais brasileiras, e contextualizava 

como havia sido o dia de paralizações. 

Em meio à cobertura, no entanto, uma reportagem em especial chamaria a atenção 

de quem assistia ao telejornal da Rede Globo. Logo na chamada, a apresentadora Renata 

Vasconcelos afirma: “Durante todo o dia desta sexta-feira o jornalismo da Rede Globo 

cobriu a paralisação por todo o Brasil, um trabalho que começou de madrugada”. 

A Rede Globo transformava seu próprio trabalho em notícia. Contendo trechos de 

todos os telejornais da emissora, organizados em ordem cronológica, o Jornal Nacional 

dedicou cerca de 2 minutos de sua edição apenas para falar sobre o trabalho das equipes 

de reportagem da emissora durante a Greve Geral. A matéria, que mais parecia uma 

justificativa, chamou a atenção de quem assistia à televisão. 

A explicação para esse comportamento atípico, no entanto, não estava na edição 

daquele dia do JN. A justificativa para esse exercício de autoelogio só seria clara para 

quem acompanhou o telejornal nas noites anteriores: até aquela sexta-feira, 28 de abril de 

2017, o principal telejornal do Brasil não havia dedicado um minuto sequer a noticiar a 

organização de uma greve que prometia parar o país. 

O silêncio do Jornal Nacional em relação à greve, até mesmo na noite anterior, é 

de difícil compreensão do ponto de vista jornalístico. O assunto era bastante conhecido 

nas redes sociais, e já era notícia em jornais, sites e entre os concorrentes da Rede Globo. 

Ainda no dia 11 de abril, 17 dias antes da greve, portanto, a Central Única dos 

Trabalhadores, umas das organizadoras dos atos, noticiava em seu site: “Greve geral: tudo 

vai parar dia 28 de abril”. 

Ao final da edição, dedicada em grande parte à cobertura da greve – que em 

nenhum momento recebeu do Jornal Nacional o nome oficial dado por seus 

organizadores, “Greve Geral” – todas as reportagens foram postadas individualmente na 

página do Facebook do telejornal, como é usual.  

A reportagem falando sobre o trabalho da emissora também se justificava pela 

repercussão que o silencio sobre a greve nos dias que a antecederam gerou nas redes 
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sociais. Em posts da edição do dia 27 de abril na página do Jornal Nacional 

telespectadores já cobravam da emissora a falta de alguma reportagem que falasse sobre 

a greve que seria realizada no dia seguinte. 

Antes mesmo da edição do JN na noite do dia 28, o dia da greve, o caso já 

repercutia em sites e blogs independentes. Ainda na manhã daquela sexta-feira, o site 

Pragmatismo Político noticiava: “Rede Globo ignora a greve geral e é cobrada nas redes 

sociais”.  Outros sites, como o da Rede Brasil Atual, já criticavam a Globo logo após a 

edição da véspera da greve. 

No texto do Pragmatismo Político outra informação chamava a atenção. 

Jornalistas da Rede Globo estavam sendo questionados pelo público nas redes sociais. Os 

telespectadores cobravam uma resposta sobre o silenciamento dos telejornais da emissora 

em relação à Greve Geral. 

Não foram apenas os telespectadores e os sites independentes que criticaram o 

comportamento do jornalismo da emissora. Colunista do UOL, Mauricio Stycer publicou 

sobre o tema ainda na madrugada do dia 28. “Na véspera, noticiários da Globo ignoram 

a greve geral de sexta-feira”. 

 

Convocada por centrais sindicais, em protesto contra as propostas de reforma 

trabalhista e da Previdência, uma greve geral tem atos programados nesta 

sexta-feira (28) em 24 Estados e no Distrito Federal. Sob qualquer ângulo que 

se olhe o assunto, concorde-se ou não com o movimento, trata-se de notícia de 

interesse público. 

Pois os telejornais da Globo ignoraram completamente o tema nesta quinta-

feira (27). Nenhuma notícia sobre a convocação da greve, nem sobre os 

eventuais efeitos que pode causar em áreas de interesse do espectador, como 

transporte, saúde e educação, foi ao ar. (STYCER, 2017). 

 

A repercussão já era negativa para a Rede Globo, mas tentativa de explicação 

pareceu piorar a situação. No post com a reportagem feita sobre o dia de trabalho da 

emissora na cobertura da greve mobilizou os telespectadores, que passaram a criticar a 

emissora pelo silêncio nos dias anteriores. 

Este é um caso distinto dos demais que analisamos na pesquisa de doutorado já 

referida. Em todos os outros, a reação crítica vem a partir de enquadramentos e formas de 

narrar a realidade adotadas pelas empresas jornalísticas. No caso da Greve Geral no Jornal 

Nacional, o questionamento vem a partir do silêncio. 

Por esse caráter diferenciado, as críticas dos leitores acabaram se espalhando em 

diferentes posts na timeline do JN no Facebook. Optamos por centralizar a análise dos 
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comentários justamente na reportagem feita pela equipe do telejornal para se explicar 

após a primeira onda de críticas registrada na noite de quinta-feira, 27 de abril, e no início 

da sexta-feira, dia 28, data da Greve Geral. 

Desde que o post entrou no Facebook, às 21h57min da noite do dia 28 de abril, as 

críticas começaram instantaneamente. Pela dispersão das críticas, que estavam em vários 

outros posts publicados naquele dia e no anterior, o volume de participações no post é 

menor do que o verificado em outros casos aqui relatados. Chama a atenção, no entanto, 

o alto percentual de telespectadores que questionam a cobertura da Globo, justamente na 

reportagem feita reforçar que a emissora havia noticiado as manifestações pelo país. 

Alguns comentários afirmavam que a intenção da Globo, ao não noticiar a 

preparação para as manifestações que ocorreriam junto com a Greve Geral, tinha a 

intenção de esvaziar os movimentos contra as reformas Trabalhista e Previdenciária. Um 

dos telespectadores questiona justamente o fato de a emissora ter ignorado a greve antes 

que ela ocorresse. 

 

Piada né! Ao ignorar a convocação das manifestações, a Globo demonstrou o 

que o país inteiro sabe: a falta de compromisso da emissora com o país, o 

desrespeito aos brasileiros e o lado escolhido por quem a faz. A credibilidade 

do Jornal Nacional está no mesmo nível da popularidade do Temer. Bonner 

você sabe o que é ética profissional? (COMENTÁRIO, 2017). 

 

As críticas tinham diversas razões. Parte dos leitores questionavam o que, na visão 

deles, era uma adesão ao Governo Temer, e um apoio da emissora às reformas propostas. 

Muitos, assim como a crítica acima, observaram o silenciamento da Globo em relação à 

Greve. Outros, no entanto criticavam a própria cobertura feita pela emissora, que teria 

sido mais voltada a mostrar os transtornos gerados pelos atos do que a discutir os motivos 

da Greve Geral e seu tamanho por todo o país.  

Críticas formuladas em outros espaços. Brasil 247, Brasil de Fato, Jornal GGN e 

o blog de Maurício Stycer são citados pelos participantes. Outra forma de contestar a 

cobertura da Rede Globo adotada em alguns dos comentários foi comparar o noticiado 

pela emissora brasileira com o que foi relatado pela mídia internacional. 

 

Postando vídeos no Facebook (ou, como vocês dizem, "uma grande rede 

social") tentando justificar seu "trabalho jornalístico" após pessoas 

minimamente inteligentes terem comparado a porca cobertura de mídia 

brasileira, Jornal Nacional incluso, com o trabalho de "pequenas corporações" 

como a BBC Brasil, EL PAÍS Brasil, New York Times... Da próxima vez, 

façam o que qualquer manual de redação mequetrefe ensina: JORNALISMO. 
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Isento, imparcial, ouvinte dos dois lados da questão. Graças a vocês e outros 

"bastiões" da mídia patropi, grevistas tornam-se apenas "vagabundos", 

"arruaceiros". Feliz da pessoa que tem acesso à Internet e não e prende à 

imbecil dualidade esquerda/direita. Ao invés de ter que se justificar com um 

bando de imagens bem editadas, trabalhem pelo bem do JORNALISMO. 

(COMENTÁRIO, 2017). 

 

A repercussão negativa do post é expressa em números. Dos 198 comentários que 

coletamos no dia 30 de abril, 147 continham algum tipo de crítica à Globo no post em 

que a emissora exalta a própria cobertura, o que representa 74,2% de comentários críticos 

à emissora. Nesse número, incluímos oito comentários que traziam apenas o emoji 

conhecido como “vomitaço”. 

Se a “justificativa” não foi suficiente para o público, entre os jornalistas que 

costumam exercer atividades críticas a avaliação negativa da cobertura também não foi 

atenuada. O Conversa Afiada reproduziu uma crítica contundente escrita por Altamiro 

Borges em seu blog, com o título “Globo, marchas golpistas e a Greve Geral”. 

 

Como ensinou o mestre Perseu Abramo, a manipulação informativa não 

consiste apenas em mentir. A mídia mente, também. Mas ela utiliza técnicas 

mais refinadas. Ela realça o que lhe interessa e omite o que não lhe interessa. 

Nas marchas golpistas pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e 2016, 

a TV Globo garantiu todos os holofotes aos manifestantes "coxinhas" que 

foram às ruas convocados por organizações fascistas e sinistras. Na prática, o 

império midiático da famiglia Marinho foi o grande líder e organizador dos 

protestos, manipulando e seduzindo milhares de "midiotas". Já agora, na greve 

geral convocada pela centrais sindicais, a TV Globo fez de tudo para ofuscar a 

preparação do protesto dos trabalhadores por seus direitos. Como não dá para 

esconder totalmente a realidade, na manhã desta histórica sexta-feira, 28 de 

abril, a emissora procurou criminalizar os grevistas. (BORGES, 2017). 

 

O tom crítico seguia em diferentes blogs e sites, especialmente os que citamos 

anteriormente. O Brasil 247, em texto citado entre os telespectadores que comentavam na 

página do Jornal Nacional, afirmava que informações internas da redação da emissora 

davam conta de que a expressão Greve Geral havia sido proibida na cobertura, e que o 

direcionamento da chefia era por pautas que mostrassem os transtornos gerados pelas 

manifestações. 

O crítico do UOL, Maurício Stycer, foi outro que voltou ao assunto após a 

reportagem em que a Globo mostra a sua cobertura. “O mais curioso foi, ao fim da 

cobertura, a exibição de uma matéria de quase dois minutos mostrando como a própria 

Globo cobriu a greve geral. (...) Qual a razão disso? A única explicação que me ocorre é 

a má repercussão que teve o silêncio de quinta-feira”. (STYCER, 2017) 
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A cobertura do Jornal Nacional da Greve Geral de 28 de abril de 2017 também foi 

criticada no meio acadêmico. Professora da Universidade Estadual de Ponto Grossa 

(UEPG), Andressa Kikuti publicou texto no blog do Observatório da Ética Jornalística 

(Objethos), mantido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

O cenário não melhora na cobertura local: no telejornal do meio dia em Ponta 

Grossa, cidade onde moro, a RPC (filiada da Rede Globo) decidiu mostrar os 

impactos da greve indo aos pontos de ônibus entrevistar pessoas atrasadas para 

o trabalho, uma vez que funcionários do transporte coletivo da cidade pararam 

(ainda que por apenas uma hora); falando sobre os transtornos no comércio e 

no trânsito; sobre os estudantes que estavam sem aula porque os professores 

das redes estadual e municipal pararam (mesmo com a Prefeitura ameaçando 

cortar quatro dias de salário de quem faltasse na sexta-feira). O repórter fez a 

passagem dentro do terminal central de ônibus, enfocando nas pessoas que não 

conseguiam chegar em seus locais de destino por conta da paralisação, e 

porque havia manifestantes do lado de fora impedindo a entrada dos ônibus. 

Mesmo estando a poucos metros dos manifestantes, nenhum foi ouvido. 

Nenhuma explicação mais aprofundada sobre os motivos da greve foi dada aos 

telespectadores que, por qualquer motivo, não puderam paralisar suas 

atividades. (KIKUTI, 2017). 

 

Crítica articulada 

Um dos pontos que chama a atenção na análise das diferentes críticas – comentário 

social, crítica acadêmica, e crítica profissional – em todas elas são encontradas 

manifestações que utilizam a mídia internacional como parâmetro. Nesse sentido, as 

repercussões fora do país se tornam um contraponto à mídia brasileira. Uma comparação 

que, não visão de todas essas críticas, mostra a fragilidade da mídia nacional. 

Isso é visto no levantamento realizado pela professora Andressa Kikuti, que faz 

um apanhado das notícias publicadas sobre a Greve Geral na Reuters, Al-Jazeera, 

Deutsche Welle, BBC, France 24h e El País. A partir da repercussão internacional, Kikuti 

(2017) faz uma breve comparação com o que vinha noticiando a mídia brasileira sobre a 

Greve Geral. 

O mesmo é verificado nos comentários no perfil do Jornal Nacional no Facebook, 

com parte dos telespectadores citando notícias vinculadas nas versões em português do 

jornal El País, e da BBC. Isso fica claro no comentário citado anteriormente. 

A Revista Fórum afirma: “Greve geral: imprensa mundial humilha a mídia 

nativa”. A análise mostra a cobertura em diferentes países, incluindo China, Estados 

Unidos, Alemanha, Espanha e Inglaterra, tensionando as realidades apresentadas nesses 

lugares com o que recebeu a sociedade brasileira. 
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Essa é uma particularidade importante desse caso, que mostra como a ampliação 

da oferta de informação jornalística, a partir de um contato maior com a imprensa 

internacional, auxilia na construção da crítica ao jornalismo brasileiro. Parte dos meios 

de comunicação que são usados como base possuem hoje sites em português, o que 

facilita o acesso. 

Outro ponto importante no caso envolvendo o Jornal Nacional é diversidade de 

dispositivos críticos que questionam as práticas jornalísticas da Rede Globo. Essa é a 

primeira situação em que podemos perceber mais diretamente a construção de uma crítica 

acadêmica, ainda que não tenhamos observado relação dela com os demais atores críticos. 

A crítica profissional tem papel importante. Maurício Stycer, do UOL, é utilizado 

como base tanto do comentário social quanto de críticas escritas por outros jornalistas. 

Além dele, os telespectadores citam diversas outras fontes profissionais, mostrando como 

os diferentes dispositivos se atravessam. 

Esse atravessamento é de dupla via. Parte da crítica de alguns jornalistas é 

mobilizada pela repercussão nas redes sociais dos comentários dos telespectadores. Nesse 

sentido, o caso envolvendo a Rede Globo, e mais especificamente o Jornal Nacional na 

cobertura da Greve Geral mostra uma construção crítica coletiva e que gera uma reação 

direta da emissora, que faz uma reportagem para mostrar o próprio trabalho. 

 

Conclusões iniciais  

A análise do caso envolvendo o Jornal Nacional mostra uma crítica construída em 

rede, mas que se alimenta de diferentes aportes. O comentário crítico mobilizado pelo 

público nos comentários da página do JN no Facebook se apropria de críticas construídas 

em outros espaços, por outros atores.  

Esses outros atores, por outro lado, também se apropriam eventualmente dos 

comentários dos leitores – leitor entendido como termo genérico usado também para os 

telespectadores. Em alguns casos, é a repercussão da crítica movida nas redes sociais que 

motiva outras construções críticas, sejam elas de jornalistas, do ombudsman (no caso da 

Folha de S. Paulo), ou mesmo de acadêmicos. 

Propomos então o conceito de construção social da crítica das práticas 

jornalísticas, que vem aparecendo durante o artigo, e que agora passamos a explicar de 

maneira mais detalhada a partir dos aportes dos dados empíricos coletados.  
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Entendemos por construção social da crítica das práticas jornalísticas o resultado 

de um amplo processo de fluxos críticos que se articulam no exercício de uma crítica ao 

jornalismo. Descentralizados e difusos, eles têm se desenvolvido de maneira mais clara 

na internet. Suas articulações não são, na maioria das vezes, planejadas, mas misturam-

se no caldo dos processos de convergência. 

Partindo da análise dos comentários críticos realizados no post do Jornal Nacional 

sobre a sua cobertura da Greve Geral, identificamos três diferentes processos de crítica. 

Não há aqui a intenção de hierarquizar de alguma forma o papel desses diferentes 

participantes. A escolha do termo “participantes”, é, por sua vez, um indicativo de 

enxergamos os diferentes vértices críticos dessa construção. 

Em pesquisa anterior sentimos a dificuldade de utilizar um tempo abrangente que 

caracterizasse a sociedade na relação com meios de comunicação. Naquela pesquisa 

(Coelho, 2017) fizemos um pequeno inventário dos termos que vinham sendo trabalhados 

desde a ideia de “receptores”. Naquele momento, acolhemos a sugestão do professor José 

Luiz Braga de utilizar o termo “participante”. 

 

O participante, como a origem da palavra retrata, é aquele que toma parte em 

alguma atividade, sendo que a primeira definição de participar é informar, 

comunicar. Pensando a comunicação com algo circular, formada por ações 

descentralizadas que juntas funcionam como um processo complexo, é justo 

pensar que o termo abrangente para definir as interações na sociedade seja 

participante. Mesmo o jornalismo se torna um participante de uma cadeia mais 

ampla, em que outros participantes constroem com ele, através dele, e mesmo 

apesar dele, os processos de troca de informações que se estabelecem na 

sociedade. (COELHO, 2017, p.47) 

 

Retomamos a ideia de participante para caracterizar os diferentes perfis de pessoas 

que executam alguma atividade de crítica. Nesse momento, diferentemente daquela 

pesquisa, já não estamos usando o termo apenas para designar os leitores que interagiam 

com os jornais. Aplicamos o termo de maneira geral, exatamente para mostrar o caráter 

não hierarquizado que enxergamos nessa construção crítica. 

 Observamos três eixos principais de participantes dessa construção da crítica das 

práticas jornalísticas. Partimos do comentário crítico feito pelos leitores. Suas interações 

em rede mostram como os participantes que interagem nas redes sociais realizam trocas 

entre si, em um trabalho que ao mesmo tempo é individual e coletivo.  

No levantamento de dados que realizamos observamos como os comentários 

feitos pelos leitores motivaram críticas realizadas por jornalistas profissionais em outros 
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espaços. Além disso, como demonstramos anteriormente (Coelho, 2017), as redações têm 

mantido um olhar atentos aos processos críticos desenvolvidos nos comentários em redes 

sociais. 

O jornalista profissional também tem executado um trabalho crítico. O perfil desse 

profissional, na maioria das vezes, é bastante definido. São jornalistas que passaram por 

algumas das principais redações do país, e ao deixar a chamada “grande mídia” passam a 

ocupar espaços no jornalismo independente, em sites e blogs.  

Esses profissionais, que não se definem como críticos profissionais de mídia, 

fazem análises esporádicas do trabalho da imprensa. Por seu aprofundado conhecimento 

das práticas jornalísticas, muitas vezes ocupam a função de legitimar a crítica feita pelos 

leitores, em outras, absorvem o comentário crítico em suas próprias críticas.  

Nossa primeira disposição foi por enquadrar essa atividade crítica desenvolvida 

por jornalistas como crítica profissional. No entanto, em banca de qualificação do 

doutoramento no PPGCom da Unisinos, o professor José Luiz Braga lembrou que esses 

profissionais exercem uma crítica esporádica, misturada com comentários sobre política, 

e dividindo espaço com notícia.  

Esse profissional, então, exerce uma crítica sem fazer disso sua atividade 

principal. Assim, passamos a chamar essas manifestações de críticas de profissionais. 

Fazemos a distinção do trabalho deles do que faz o crítico profissional. São poucos os 

que podem ser considerados críticos de mídia no Brasil. No caso envolvendo o Jornal 

Nacional vimos citações em diferentes lugares da crítica realizada por Maurício Stycer. 

Apesar de não se dedicar apenas à crítica do jornalismo – a maior parte de seus textos são 

direcionados a uma crítica do entretenimento televisivo, Stycer é hoje um crítico 

profissional.  

Outra manifestação de crítica profissional é o ombudsman. No contexto brasileiro, 

no entanto, apenas dois jornais mantém a função. Entre os principais veículos de imprensa 

do Brasil, apenas a Folha de S. Paulo e a estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 

têm um profissional desempenhando o papel de ombudsman. A crítica do ombudsman, 

como observamos em outros casos analisados na pesquisa de doutorado envolvendo a 

Folha de S. Paulo, tem se articulado com outros vértices de crítica.  
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No gráfico que construímos para simbolizar a construção social ainda incluímos 

como um dos polos a própria prática jornalística. Essa inclusão foi realizada por dois 

motivos. Primeiro porque entendemos que a crítica não pode estar dissociada de seu 

objeto. Segundo porque em algumas situações a crítica parte do interior da própria prática 

jornalística. 

O último polo produtor de crítica que compõe a imagem que simboliza essa 

construção que aqui detalhamos é a crítica acadêmica. Chama a atenção na imagem que 

essa crítica está fora do fluxo que interliga os demais polos. Isso porque, mesmo tendo 

encontrado manifestações de crítica acadêmica na internet, não observamos menções a 

ela em nenhum dos outros polos de crítica, seja nos comentários críticos, seja na crítica 

elaborada pelos jornalistas. A crítica acadêmica ainda circula pouco socialmente, e 

parece, nesse momento, isolada em si mesmo e centrada no próprio público acadêmico. 

Uma das principais questões envolvendo a articulação desses diferentes 

participantes é justamente o que não observamos em relação à crítica acadêmica: a 

incidência na prática crítica uns dos outros. Por isso, na imagem que usamos para ilustrar 

a ideia de construção social da crítica das práticas jornalísticas os diferentes polos estão 
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ligados por setas em duplo sentido. Outro ponto importante é a sobreposição desses 

diferentes formatos de crítica, a fluidez entre uma prática e outra. 
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