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Resumo 

 

O presente artigo objetiva analisar os questionamentos trazidos às práticas 

discursivas e à ética jornalísticas, pela ação do usuário da internet. Hoje este também 

consegue produzir e transmitir notícias, cujo grau de alcance pode ultrapassar o de uma 

organização midiática; o que representa uma realidade em contraposição ao modelo de 

funcionamento do jornalismo fixado em meados do século XIX. Conforme buscou-se 

descrever ao longo do texto, este modelo foi gestado durante o processo de 

industrialização dos jornais e a emergência do campo discursivo jornalístico, com suas 

normas, valores e tipos de texto próprios. Portanto, correspondem a um momento 

histórico que, com o avanço das plataformas e ferramentas postas à disposição do 

usuário da internet, não representam mais a realidade, tornando-se imperativo rediscuti-

lo.   
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Não há um consenso sobre qual foi o primeiro jornal e quando este surgiu, mas 

pesquisadores concordam ao estabelecerem o século XVII como aquele do 

aparecimento dos primeiros periódicos comercializados publicamente (HABERMAS, 

1984; KITTLER, 2005; THOMPSON, 2008). No entanto, antes disso, logo após a 

invenção da imprensa de Gutenberg, por volta de 1450, surgiram uma variedade de 

folhetos informativos, pôsteres e cartazes, de publicação avulsa ou irregular. 

Antes do surgimento dos periódicos, a Europa já possuía várias redes estabelecidas 

de comunicação. Os quatro principais tipos de rede eram controlados pela Igreja, o que 

permitia que o papado mantivesse contato com o clero e as elites políticas dispersas por 

sua zona de influência; por autoridades políticas que, desta forma, exerciam o poder 

dentro de seus territórios e mantinham comunicação diplomática com outros estados; e 

por casas comerciais e bancárias que forneciam informações aos clientes de forma 

comercial. Também tinham as informações transmitidas de cidade em cidade por 

profissionais ambulantes (THOMPSON, 1995, p. 63).  
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No entanto, segundo Friedrich Kittler, somente “Quando os correspondentes 

comerciais foram incluídos na rede postal pública, depois de 1600, surgiram os jornais e 

periódicos (...)” (2005, p. 87). Já de acordo com Habermas (1984), a difusão periódica 

de informativos possibilitada por esta adesão, não pode ser relacionada ao aparecimento 

dos primeiros jornais, pois a transmissão de notícias não era pública.  

O objetivo das casas comerciais e bancárias que forneciam informações aos seus 

clientes era orientá-los em sua prática mercantil e financeira. Com a expansão comercial 

durante a Idade Moderna, a estratégia de ação dos seus membros dependia cada vez 

mais de informações permanentes sobre eventos, principalmente aqueles ocorridos em 

lugares distantes.  

Portanto, seguindo-se a afirmação de Harbermas de que “só existe uma imprensa em 

sentido estrito a partir do momento em que a transmissão de informações regularmente 

torna-se pública, ou seja, torna-se por sua vez acessível ao público em geral.” (1984, 

p.30), pode-se dizer que os primeiros jornais, também chamados “jornais políticos”, 

divulgavam apenas uma pequena parcela das informações que circulavam de forma 

manuscrita. Esta limitada seleção, segundo ele, tornou-se disponível ao público 

diariamente, apenas a partir da segunda metade do século XVII.  

Isto porque não havia interesse por parte dos membros dos círculos comercial e 

bancário em expor o conteúdo das correspondências privadas, o que se mostra bastante 

lógico, visto conterem informações de caráter estratégico. Além deste controle 

extraoficial das informações passadas ao público, exercido pelos grandes comerciantes, 

havia também a censura institucionalmente instaurada pelos poderes da época, formados 

pela Igreja e Estado, o que configurava os primeiros jornais em meros rebotalhos do 

material noticioso em si disponível. 

A causa mais provável, de acordo com Habermas (1984), para que esses jornais 

manuscritos tenham adquirido uma dimensão pública é que a notícia se tornou, por si 

só, uma mercadoria. Afinal, se a informação epistolar comercial tinha um valor, o que 

permitiu justamente o surgimento das casas de correspondência, o lucro advindo desta 

poderia ser aumentado com o paralelo aumento da tiragem.  
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De acordo com Stephen Ward (2004), este início da comercialização dos primeiros 

periódicos informativos já se relaciona ao surgimento de uma ética jornalística. Apesar 

dos jornais do período pouco, ou quase nada se parecerem com o que é identificado 

como tal atualmente, e ainda não existir a figura do jornalista propriamente dita, o autor 

argumenta que é possível estabelecer esta conexão. 

 Isto porque, entre os séculos XVI e XVII, os editores de periódicos se 

posicionavam como produtores e distribuidores de informações verídicas. “Despite the 

primitive nature of their newsgathering, and the partisan nature of their times, editors 

assured readers that they printed the impartial truth based on ‘matters of fact’”. 

(WARD, 2008, p. 297). 

 

A industrialização dos jornais e a emergência do campo jornalístico 

 

A invenção da imprensa abriu espaço para o florescimento de um comércio de 

notícias que, associado às redes regulares de comunicação existentes na Europa, 

caminhou, gradativamente, para a emergência dos jornais periódicos. No entanto, até 

meados de 1850, a circulação de informações dependia, com raras exceções, do seu 

transporte físico, o que só deixou de ocorrer com a introdução da telegrafia elétrica.  

Primeiramente desenvolvido como resultado da necessidade em se transmitir 

comandos para grandes exércitos e das guerras travadas com armamento padronizado 

(KITTLER, 2005, p. 90), o telégrafo teve repercussões mundiais, pois possibilitou o 

aumento da distância espacial com a simultânea diminuição temporal.  Com a 

introdução da eletricidade, as mensagens passaram a ser recebidas em menos tempo do 

que o necessário para codificar e decodificar a informação.  

Isto criou um sentido de simultaneidade não espacial (THOMPSON, 2008, p. 36), 

ao permitir que a experiência de eventos ocorridos ao mesmo tempo não mais estivesse 

condicionada aos seus locais de origem e teve um importante papel na globalização da 

comunicação. O uso do telégrafo remoto para o controle via linha terrestre das redes 

ferroviárias também teve seu impacto no comércio de notícias ao aumentar e agilizar a 

circulação dos jornais.  
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Foram o desenvolvimento do telégrafo elétrico e de seus sucessores técnicos 

(telefone, rádio e televisão, entre outros), associado à redução dos impostos sobre os 

jornais, os principais incentivadores para o processo de industrialização destes. Segundo 

o sociólogo Jean Chalaby (1996a), a luta pela redução dos impostos sobre os jornais só 

se iniciou na Inglaterra em 1836, com a tentativa de se diminuir o assim chamado, 

imposto do selo de jornal. Entre 1855 e 1863, lutou-se pela revogação dos quatro 

“impostos sobre o conhecimento”, incluindo o imposto do selo, o que, após essa 

conquista, permitiu que o valor dos jornais caísse drasticamente. 

A ação destes impostos sobre os jornais era tão restritiva, que impediu o pleno 

desenvolvimento da imprensa na Inglaterra até a sua extinção e a fez inclusive regredir 

(CHALABY, 1996a). Isto pode ser comprovado analisando-se seus números: em 1790, 

Londres possuía catorze jornais diários (ANDREWS, 1859, p. 236), já em 1836, quando 

o imposto do selo obteve redução, havia apenas onze (CRAWFORD, 1936, p. 27). 

Esta tendência de redução e extinção de impostos sobre os jornais se verificou por 

toda a Europa e Estados Unidos, com algumas diferenças temporais e de magnitude; o 

que aumentou significativamente o público alvo dos mesmos e chamou a atenção da 

publicidade. Os jornais se tornaram, a partir de então, um importante meio para venda 

de outros bens e serviços, e a sua capacidade de atrair anúncios estava diretamente 

atrelada ao tamanho e perfil dos seus leitores (THOMPSON, 2008, p. 74). 

A dependência cada vez maior da receita obtida pela propaganda comercial fez com 

que os jornais buscassem alargar esse tamanho e perfil dos leitores, de forma a se 

tornarem mais atraentes a esta fonte de divisas. Conforme pontua Thompson: 

 

Enquanto os jornais dos séculos XVII e XVIII tinham como 

alvo principal um setor restrito da população mais influente e 

mais instruída, a indústria de jornais dos séculos XIX e XX se 

dirigiu para um público cada vez mais vasto. (2008, p. 73). 
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O processo de crescimento e consolidação de diferentes setores da imprensa - além 

dos já citados jornais – levou à necessidade de grandes quantias de capital inicial e de 

sustentação ante a intensa competição; o que, consequentemente, levou a uma crescente 

concentração, com poucas organizações no comando das maiores porções do mercado 

em grande parte dos países. “O tradicional editor-proprietário que tinha um ou dois 

jornais de interesses familiares gradualmente cedeu a vez ao desenvolvimento de 

organizações multimídia e multinacionais de grande porte.” (THOMPSON, 2008, p. 

74). 

Esta redução e extinção dos impostos, de acordo Chalaby (1996a), também foram as 

principais responsáveis pela invenção do jornalismo, identificando este, segundo o 

sociólogo, com a emergência de um campo autônomo de produção discursiva, cujos 

textos partilham características filológicas. Isto porque, conforme já explicado, a 

extinção dessas taxas fez com que o valor dos jornais caísse bastante e, dessa forma, seu 

público potencial aumentasse exponencialmente. Antes disso, “Priced at 7d.,stamped 

papers were out of reach of the vast majority, and therefore both the actual and potencial 

markets of readers were very small.” (CHALABY, 1996a, p. 691). 

 A partir de então, donos de jornais e jornalistas começaram a competir pela vasta 

audiência de leitores que emergiu com a revogação dos impostos. Foi esta competição, 

segundo o sociólogo, que deu origem ao campo jornalístico.  Esta natureza conflituosa 

também se manteve como sua principal característica, prevalecendo para os agentes que 

operam nele. 

 No entanto, Chalaby (1996a) classifica esta disputa em três diferentes níveis, 

sendo o primeiro caracterizado pela luta entre os agentes do campo jornalístico por um 

espaço junto às instituições. Apesar da importância desta competição entre jornalistas 

no nível textual; levando-se em conta uma perspectiva histórica, o segundo e terceiro 

níveis possuem maior significância. 

 Enquanto no segundo nível os, assim chamados pelo sociólogo, produtores 

coletivos (os donos de jornais) lutam pelo mesmo mercado para possuírem fatias cada 

vez maiores deste; no terceiro nível a competição se dá entre os diferentes tipos de 

produtores; por exemplo, aqueles que trabalham no jornalismo impresso e os que lidam 

com a televisão como mídia. Como se pode depreender, as disputas aí são 

essencialmente econômicas, cujo protagonismo cabe ao lucro. 
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What differentiates journalism from the earlier forms of discourse 

produced by the press is that the texts which form this discourse are 

the product of conflictual relations of production. Economic 

competition among collective agents within the journalistic field, a 

specific form of struggle, is a chief determinant of journalists’ 

discursive practices and thus of the philological characteristics of the 

texts they write. (CHALABY, 1996a, p. 691). 

 

 O jornalismo como este campo autônomo e especializado de produção 

discursiva, começou a emergir e se tornou um gênero distinto de texto durante o século 

XIX. Seus agentes desenvolveram normas e valores discursivos próprios, como os 

conceitos de objetividade e neutralidade; e suas estratégias e práticas discursivas 

paulatinamente se tornaram independentes dos campos político e literário e adquiriram 

características filológicas próprias (CHALABY, 1996b). 

 No entanto, Chalaby (1996b) é categórico ao afirmar que, além de ser 

uma descoberta do século XIX, o jornalismo é uma invenção anglo-estadunidense cuja 

incorporação por outros países foi gradativa; se tornando finalmente um gênero 

discursivo global apenas no século seguinte. Coube aos jornalistas ingleses e 

estadunidenses a invenção do conceito moderno de notícia, o desenvolvimento de 

normas discursivas, como a objetividade, e de práticas próprias, tais como a entrevista e 

a reportagem. 

Fatores econômicos, culturais e políticos contribuíram para que o campo 

jornalístico se desenvolvesse nos Estados Unidos e Inglaterra.  Segundo o autor, as duas 

nações de língua inglesa apresentaram condições favoráveis ao desenvolvimento das 

práticas discursivas jornalísticas mais cedo do que outros países europeus, pois, já na 

primeira metade do século XVII, o sistema de censura e licenciamento da coroa 

britânica aos jornais afrouxou.  
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O jornalismo como instrumento de reforma da Teoria Liberal de Imprensa 

 

 De acordo com Ward (2008), a emergência do campo jornalístico no século XIX 

corresponde ao que ele denomina de terceiro estágio da ética jornalística, em que o 

conceito de Quarto Poder, derivado da fase anterior, adquire proeminência. Este 

segundo estágio relaciona-se à criação de uma “ética pública” como crença para então 

crescente imprensa jornalística, ligada à esfera pública iluminista, durante o século 

XVIII. (WARD, 2009, p. 297). 

 O conceito de Quarto Poder, por sua vez, está relacionado à teoria liberal da 

imprensa, cuja ideia de uma imprensa livre e independente se impõe como condição 

sine qua non para defesa dos direitos do público. Esta teoria, expressa por meio das 

obras de John Milton, David Hume, John Stuart Mill e Thomas Paine, entre outros; 

integra algo maior, o liberalismo, movimento de reforma política que surgiu justamente 

durante o Iluminismo.  

 Buscando extinguir os privilégios de berço e religião, o liberalismo advogou em 

favor da expansão das liberdades individuais, por uma economia livre das intervenções 

do Estado e por uma teoria da imprensa calcada na visão de um livre mercado de ideias. 

No entanto, esta crença deu margem, segundo Gerald Baldasty (1992), para o  

fortalecimento de uma imprensa que se tornara cada vez mais sensacionalista e 

dominada por interesses comerciais.  

 Portanto, diante desta desilusão liberal em relação em relação ao caminho 

tomado pelos jornais, Ward (2004) argumenta que, a introdução do conceito de 

objetividade no jornalismo, e de suas normas e valores advindas do seu campo 

discursivo, são resultado da crítica à teoria liberal da imprensa. Apesar do surgimento 

deste conceito corresponder ao século XIX, ele o relaciona ao quarto estágio da 

trajetória ética jornalística, em que simultaneamente buscou-se aperfeiçoar e criticar a 

doutrina liberal, durante o século seguinte. 

Já para Chalaby (1996a), o conceito jornalístico de objetividade, como valor 

discursivo do campo que então se formava a partir da segunda metade do século XIX, é 

resultado, principalmente, de uma manobra econômica. Da mesma forma que ele 

relaciona o surgimento do jornalismo, como campo autônomo de produção discursiva, 

com a disputa por leitores; a incorporação da objetividade pelos jornais é vista como 

não mais que uma vertente da competição econômica entre os seus agentes.  
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Apesar de ressalvar, muito rapidamente, de que analistas de mídia divergem 

sobre as razões do surgimento da objetividade como norma discursiva, Chalaby (1996a) 

é contundente ao afirmar que o crescimento do número de jornais que se proclamavam 

objetivos e politicamente neutros a partir de 1850, tem como sua principal causa a 

competição entre eles. 

 

When newspapers began to compete for an open market of readers, 

editors and proprietors realized that both readers and advertisers 

preferred apparently neutral newspapers to those wich were openly 

partisan. The claim to objectivity allowed them to maximize the 

potencial number of readers and to transcend party lines in their 

frantic search for new readers. (CHALABY, 1996a, p. 692). 

 

 Independentemente da explicação que se siga a respeito da emergência do valor 

discursivo da objetividade, é possível depreender que este, assim como o campo 

jornalístico como um todo, buscou consertar as deficiências econômicas e textuais de 

uma prática calcada em uma visão liberal. Ainda que este valor seja questionado 

frequentemente, principalmente por jornalistas que buscam compor um texto mais 

interpretativo, a abordagem liberal não o é, pois se a utiliza-se com frequência para 

justificar-se a necessidade de uma imprensa livre contra restrições midiáticas de 

qualquer espécie (WARD, 2009).  

No entanto, esta defesa entra em crise de identidade quando o jornalismo chega 

ao seu quinto estágio ético, o da atualidade. Denominado por Ward (2009) de “mixed 

media”, este presencia o crescimento do número de não profissionais praticando o 

jornalismo, por meio de ferramentas multimídia postas à disposição pela internet. 
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O desafio da verdade 

  

 O conteúdo produzido por jornalistas amadores consegue, principalmente 

através das redes sociais da internet, atingir massas de pessoas e como não poderia 

deixar de ser, também influencia o que é transmitido pela mídia estabelecida. No 

entanto, segundo pesquisa do EBU (European Broadcasting Union) Journalism 

Fellowship, programa da London School of Economics, 46% dos editores da Europa 

não têm uma estratégia de ação para este meio e a metade afirmou que apenas uma 

minoria dos jornalistas utiliza-se das redes sociais diariamente (HAHN, 2012). 

 Por mais que os agentes do campo jornalístico admitam a importância das redes 

sociais para não apenas obterem informações divulgadas pelos outrora receptores de 

conteúdo, mas também para se comunicarem de forma mais direta com estes; as práticas 

e valores profissionais consolidados há mais de um século, em que a produção e 

transmissão de notícias são vistos como domínio exclusivo dos profissionais do 

jornalismo, ainda representam um peso muito grande nas convicções destes. Existe o 

consenso de que as redes sociais permitem conhecer melhor o público, ter acesso a um 

maior número de fontes e conseguir informação mais rápido, entre outros, entretanto, os 

dilemas representados pela possibilidade de uma notícia/foto ser falsa e o perfil de um 

usuário também; faz com que um certo ceticismo em relação a elas ainda resista em 

jornalistas e editores (HAHN, 2012). 

 A verificação sobre a veracidade de uma informação sempre representou uma 

tarefa básica para o jornalista, no entanto, esta era executada de forma quase secreta por 

profissionais e empresas jornalísticas que não queriam abrir mão de serem os primeiros 

a noticiá-la, fornecendo o assim chamado furo. Atualmente, os agentes jornalísticos se 

veem pressionados em sua forma de atuação, pois, não apenas as empresas necessitam 

trabalhar conjuntamente na verificação da autenticidade de imagens online, quanto cada 

vez mais se torna evidente, conforme afirma Graig Silverman (EMERGENCY 

JOURNALISM, 2013), editor da Regret the Error, organização do Poynter Institute for 

Media Studies, a necessidade de ensinar as pessoas a também fazerem isso por elas 

mesmas. 
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 Ainda que esteja no nível da discussão entre agentes do campo jornalístico, a 

necessidade de prover os usuários da internet de habilidades para que eles próprios 

auxiliem na verificação da autenticidade de uma imagem, formando desta forma, uma 

cadeia de solidariedade entre empresas e audiência; já é possível identificar este tipo de 

ação ocorrendo. De acordo com Tom Phillip (EMERGENCY JOURNALISM, 2013), 

criador do Tumblr (um tipo de blog) “Is Twitter Wrong?”, que atua como um 

verificador das informações que fluem pela rede social, já há um interesse do público 

em buscar a confirmação da veracidade de uma imagem, “driven by interest in the idea 

of being able to say whether something is authentic or not”. 

 No entanto, a rede de microblogging tem se mostrado o meio mais difícil para se 

verificar a autenticidade das informações que fluem por ela. Segundo o ponto de vista 

da revista estadunidense The Economist (THE, 2011), os tweets podem ser muito úteis 

para os jornalistas ao servir como um termômetro do público sobre um assunto qualquer 

e frequentemente são incorporados à cobertura midiática como uma espécie de pesquisa 

de opinião digital, “But Twitter is a public forum where anyone can say anything.”. 

 Apesar das dificuldades inerentes à tarefa de verificação e dos conhecidos erros 

a que diversos meios já incorreram ao divulgaram uma imagem falsa, quando se trata 

destas a tarefa se mostra mais fácil, já que hoje os jornalistas contam com aplicativos 

como o Google Images e o TinEye para identificação de alguma incongruência em uma 

foto. No entanto, quando se trata da busca pela verdade de um modo geral, Shirky 

(2012) afirma categoricamente, que o campo do jornalismo: “(...) are indeed less willing 

to agree on what constitutes truth.”. 

 Conforme explica Ingram (2012), num passado não muito distante, anterior à 

popularização da internet, a verdade sobre um evento político ou social era determinada 

pelo que diziam os jornais; de fato, apenas a publicação de uma notícia já era o 

suficiente para atestar a veracidade dela. Um jornalista proeminente, como o âncora de 

TV dos Estados Unidos, Walter Conkrite, podia afirmar por si só ao público, a fatuidade 

sobre qualquer informação, pois, nesse época, havia poucas fontes midiáticas e 

jornalísticas. 
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 No entanto, a democratização da distribuição proporcionada pela internet, 

permitiu que os seus usuários tivessem uns aos outros, acesso aos seus diferentes pontos  

de vista; dificultando a manutenção de um consenso. Agora não se trata mais de, 

maniqueísticamente, determinar o que é verdade ou não, como faziam os jornais 

anteriormente, mas ter de ponderar diversas visões que, repentinamente, adquiriram 

visibilidade.  

 Esta democratização representou um grande desapontamento no meio 

jornalístico, pois, “When anyone can say anything they like, we can’t even pretend most 

of us agree on the truth of most assertions anymore.” (SHIRKY, 2012). Hoje não é mais 

possível que revistas como a Newsweek estabeleçam um consenso sobre o perfil liberal 

moderado nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, o jornal Folha de S. Paulo 

não é mais visto como o representante da totalidade da esquerda moderada, e o Estado 

de S. Paulo o portador da visão conservadora média. 

 Esta pluralidade de vozes impossibilita um consenso sobre a verdade e torna os 

discursos políticos e sociais meios para discussões infinitas, “(...) like a giant chat room, 

where debate never ends and anyone with a keyboard and an internet connection can 

take part, including trolls and those with hidden agendas, and everything in between.” 

(INGRAM, 2012). Por mais que seja difícil hoje, identificar posturas honestas e saber 

separá-las de afirmações que apenas mascaram interesses espúrios, Shirky (2012) 

acredita ser este cenário muito mais rico do que o de antigamente quando, analisando-se 

a realidade estadunidense, o consenso midiático se dava em torno das crenças do 

homem branco, heterossexual e cristão, o protótipo da classe dominante nos EUA. 

 Conforme afirma Habermas (1984) ao explicar a constituição da esfera pública 

burguesa no século XVIII, esta, apesar de ser vista romanticamente por muitos hoje, 

como um espaço livre à disposição de todas as pessoas; restringia seu acesso, pois sua 

própria constituição impunha limites sociais e econômicos para fazer parte dela, como a 

necessidade de possuir propriedade privada. De fato, ao longo da história, o argumento 

público sempre foi algo que se buscou restringir pela classe dominante, que o tornava 

impraticável, ilegal, ou ambos. 
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Expansion of public speech, for both participants and topics, is 

generally won only after considerable struggle, and of course any such 

victory pollutes the sense of what constitutes truth from the previous 

era, a story that runs from Martin Luther through Ida Tarbell to Mario 

Savio, the drag queens outside Stonewall, and Julian Assange. 

(SHIRKY, 2012) 

 

Considerações finais  

 

 A democratização na exposição de opiniões e notícias tornou mais difícil a 

missão de rastrear suas origens e os interesses por trás do seu discurso, no entanto, a 

internet também se mostrou bastante útil ao longo dos últimos anos ao verificar e expor 

falsas informações divulgadas justamente pela mídia estabelecida. Um exemplo foi a 

reportagem do canal televisivo estadunidense CBS, de 2004, que se utilizou de 

documentos falsos a respeito do período em que o ex-presidente George Bush pertenceu 

à Guarda Nacional, e foi desmascarada por Charles Johnson, do blog Little Green 

Football.  

 Até o momento, não há razões para não acreditar que este cenário veio para 

ficar, o que torna imperativo a reestruturação das práticas discursivas do jornalismo e a 

necessidade de se discutir sua ética e os seus conceitos tão propalados quanto o da 

objetividade. Antigamente, jornalistas buscavam a verdade por meio da identificação de 

um consenso entre as vozes relevantes, determinadas desta forma por eles próprios, já 

que havia uma escassez destas e era complicado encontrar representantes relevantes de 

visões heterodoxas ou marginais. 

 Hoje este tipo de atitude, conforme sentencia Shirky (2012), não é mais 

producente para o jornalismo, e não é mais possível ponderar os diferentes pontos de 

vistas apenas por meio da estratégia do “he said, she said”.  
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Seeking truth and reporting it is becoming less about finding 

consensus, which there is simply less of in the world, and more about 

publicly sorting the relevant actors from the irrelevant ones. They can 

no longer fall back on “experts,” as if every professor or researcher is 

equally trustworthy. (SHIRKY, 2012) 

 

 Levando-se em conta as práticas discursivas essencialmente jornalísticas 

desenvolvidas ao final do século XIX, cabe relacioná-las à crítica ao monolinguismo de 

Mikhail Bakthin. Citado por Lazzarato (2006), de acordo com o filósofo russo, as 

práticas da informação e comunicação exercidas pelas máquinas de expressão 

monopolizadas, como os veículos impressos, a televisão e o rádio; buscam limitar a 

criação de agenciamentos de enunciação por meio do monolinguismo que se efetua 

através da homogeneização das falas, línguas e semióticas. 

 Por mais que a explicação de Bakthin a respeito dessa supressão do 

plurilinguismo se atenha aos fatores semânticos, é possível relacioná-la às praticas como 

a da pirâmide invertida, reportagem, entrevista e do texto jornalístico neutro, cuja 

eliminação de adjetivos representa o principal caminho para se atingir seu objetivo; pois 

estas também buscam limitar a força criadora não só da linguagem, mas do texto. Este 

esforço pela unidade do discurso também diz respeito ao ato de poder que busca impor a 

visão do dominador, pois a multiplicidade que se combate “(...) não poderia realizar-se, 

de acordo com Bakthin, sem que houvesse uma ‘forte participação, tanto da cultura 

quanto da linguagem do outro, uma não sendo possível sem a outra’” (LAZZARATO, 

2006, p. 160). 

 E é esta participação do outro, suprimida pelo discurso ético ocidental, que Ward 

(2008) busca trazer à ética jornalística que se almeja global, buscando nas comparações 

interculturais dar igual peso aos sistemas éticos da África, Índia, Oriente e também 

daqueles representantes dos excluídos do Ocidente. A implicação deste novo 

comportamento, segundo o estudioso, seria uma maior ênfase no trato da representação 

de outros povos pelo jornalismo, que o faria ir além da sua tradicional e limitada 

preocupação com a precisão.  
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 Portanto, o escopo da ética jornalística dita global deve ir além de conceitos 

abrangentes como a busca pela verdade, por servir ao público e à democracia, entre 

outros, e abarcar elementos como o poder midiático e as diferenças culturais. Grande 

parte dos 400 códigos éticos jornalísticos existentes no mundo hoje é reservada às 

mídias locais, regionais ou no máximo nacionais de seus lugares de origem, entretanto, 

é possível encontrar entre boa parte deles, convicções comuns como a defesa da 

verdade, o que, para Ward (2008), pode representar o ponto de partida para construção 

de uma ética mundial.  
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