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RESUMO  

 

A ética tem papel fundamental em todas as épocas e em todas as civilizações do 
mundo, pois define e dá os parâmetros para que os profissionais possam se guiar e 
saber como agir. No jornalismo isso não é diferente, os padrões éticos são 
estipulados por leis, teóricos e sindicatos, mas a condução da prática jornalística 
junto com a ética nem sempre acontece, assim, quando invertidos os preceitos 
éticos, qualquer coisa pode acontecer com a notícia. Essa pesquisa parte do 
pressuposto da venda de notícia, onde a ética é alterada pelo jornalista ou pelo meio 
de comunicação com o objetivo de influenciar a massa. Assim, busca compreender 
como e o que leva o jornalista a manipular a notícia e qual é a influência disso no 
público, a partir de pesquisas em teóricos como Mauro Wolf e Afonso de 
Albuquerque, consultando também o Código de ética dos jornalistas brasileiros. 
Entende-se, então, que nem sempre parte do profissional a vontade de manipular, 
mas por pressões como público, editor, patrocinadores, etc., ele é levado a isso. 
Mais negativo que isso, vê-se que a massa, que sofre influência quase 
subconscientemente, passa a formar opiniões a partir de notícias, reportagens e 
notas divulgadas pela mídia, ou seja, essa manipulação atinge um alto índice de 
pessoas e tem o poder de alterar visões, ideias e pensamentos sobre qualquer 
assunto. Portanto, compreende-se, a partir deste estudo, que a ética jornalística é 
esquecida quando o informar jornalístico cede à pressões e vira produto, constata-se 
que nem sempre a manipulação parte da vontade do jornalista contudo, atinge e 
possivelmente molda a grande massa, causando uma enorme falha em toda a 
sociedade. 
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INTRODUÇÃO  

Desde os primórdios a manipulação da massa pela mídia acontece, mas no 

jornalismo é estipulado um padrão de imparcialidade, contudo, não sendo possível 

aplicar todas as teorias na prática diária, não existe uma neutralidade total por parte 

do jornalista, assim, para onde vai a ética jornalística quando informar se torna 

vender?  

A ética tem papel fundamental na história do mundo, afinal, cada sociedade 

tem estipulado, no subconsciente de cada pessoa e nas leis que regem essa 

comunidade, padrões éticos que determinam quais serão as ações de cada 

indivíduo frente a várias situações. 

Apesar de existir esse padrão ético implícito na prática do jornalismo, de 

imparcialidade, de dar voz a quem não tem, de ouvir todos os lados e apresentar o 

que, através de fatos e apuração, se provar verdade, esse padrão não é seguido na 

prática. Assim, o ponto de partida desta pesquisa é entender o porquê dessa 

imparcialidade estar falha, buscando compreender esse déficit.  

Com o pressuposto de que, devido às opiniões e vivência do jornalista e até a 

preferência do público que adquire a informação é impossível que haja cem por 

cento de neutralidade, tentar entender como chegamos, hoje, a um ponto em que 

vemos opiniões gritadas nas páginas de jornais. 

Verificando que cada impresso pode ter o objetivo de atingir apenas o público 

de determinada opinião, é possível ter uma noção de que você não vende aquilo que 

o seu comprador não quer adquirir, mas então, de volta aos primórdios do jornalismo 

e percebe-se que a comunicação no sentido jornalístico passou do verbo informar 

para o verbo vender. 

Assim, olhando para o público, busca-se compreender esse ciclo quase vicioso 

de ser moldado a partir da mídia e escolher quais produtos dessa mídia se deseja 

consumir, a partir das teorias de comunicação entendemos que existem 

influenciadores de opinião, que ajudam, cada um no seu grupo, a difundir opiniões e 

assim surgem os segmentos, um para cada grupo específico. 
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A compreensão detalhada dessa comunicação pra venda é essencial quando 

se trata de massificação e alteração da notícia, afinal, em muitos momentos é 

possível ler várias formas de uma mesma notícia em vários periódicos diferentes. 

Se há um só acontecimento, porque então alterar o viés pelo qual se mostra, 

priorizando um e menosprezando o outro, fazendo dessa maneira, com que seu 

público tenha apenas uma visão parcial do fato, criando pessoas mal informadas e 

que tenham uma opinião baseada em apenas parte da informação? 

Analisar essa indústria de informação permite ampliar a mente e compreender 

melhor aquilo que a mídia faz de nós, dessa maneira, na hora de ler e interpretar 

qualquer coisa que seja veiculada, se torna justo buscar mais versões e mais 

informação, para melhor formar uma opinião. 

Para a construção deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

descritiva, buscando em livros, artigos, leis e acordos as bases para a construção do 

pré-projeto. 

Essa pesquisa tem por objetivo descobrir a ética estipulada pelas leis e acordos 

entre sindicatos de jornalistas e o Estado, buscando compreender mais afundo quais 

os padrões técnicos de produção e publicação de notícias. 

Busca encontrar em livros e artigos, os motivos que ocasionam a manipulação, 

na prática, das notícias que são veiculadas pelos meios de comunicação existentes, 

sejam jornais, televisão, rádio ou internet. 

E ainda, traz à luz as teorias que tratam dos efeitos da manipulação de 

informações, objetivando esclarecer quais os riscos e consequências, sobre o 

comportamento humano e sobre a sociedade, dessa modificação da notícia. 

A partir disso, este artigo tem como objetivo, através da identificação dos 

padrões éticos válidos no país, das razões pelas quais a notícia é alterada e da 

influência disso no público, verificar que a ética do jornalista é alterada à medida que 

a informação se torna produto.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 Ethos Jornalístico 

Ética, segundo o Dicionário Didático de Língua Portuguesa (2011, pg.359) é 

definida como o “conjunto de regras morais que regulam a conduta [de um indivíduo] 

e as relações humanas [de uma sociedade]”. 

No jornalismo, os padrões éticos são definidos pelas leis do país e por 

convenções entre associações de jornalistas de todo o mundo, no Brasil a lei que 

regula a ética jornalística é o Código de Ética dos jornalistas Brasileiros da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). 

Pré-estipulado desde os primeiros estudos sobre jornalismo, sendo sempre 

lembrados em manuais de redação, existe a regra de que o jornalista sempre deve 

escrever com imparcialidade, buscando a veracidade dos fatos, sem manipular a 

notícia. 

Segundo o Código de ética dos jornalistas brasileiros (2007), no artigo 10°, “A 

opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com 

responsabilidade”, assim, são necessários cuidados especiais na hora de buscar as 

informações, não se deixando influenciar pelas opiniões do veículo. 

 

Art. 7º O jornalista não pode: VI - realizar cobertura jornalística para o meio 
de comunicação em que trabalha sobre organizações públicas, privadas ou 
não governamentais, da qual seja assessor, empregado, prestador de 
serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os 
interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas. 
(CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS BRASILEIROS – FENAJ, 2007). 

 

 Assim também, há de se ter o devido cuidado quando a persuasão começa a 

se tornar cabresto por parte de quem quer que seja, no sentido de modificar a 

informação, sobre isso, no artigo 6° do Código de ética dos jornalistas brasileiros 

(2007), parágrafo 7° diz que “É dever do jornalista: combater e denunciar todas as 

formas de corrupção, em especial quando exercidas com o objetivo de controlar a 

informação”. 
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Para falar sobre a informação veiculada, utilizaremos como base os Princípios 

Internacionais de Ética Profissional no Jornalismo, que foi emitido pela quarta 

reunião consultiva de organizações internacionais e regionais de jornalistas 

profissionais, publicado pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI). 

Sobre a informação que chegará ao público, existe um padrão de qualidade 

daquilo que será escrito, são necessárias, além da objetividade e clareza, a verdade 

e autenticidade, segundo os princípios de ética:  

 

A tarefa primeira do jornalista é garantir o direito das pessoas à informação 
verdadeira e autêntica através de uma dedicação honesta para realidade 
objetiva por meio de que são informados fatos conscienciosamente no 
contexto formal deles/delas e mostram as conexões essenciais deles/delas 
e sem causar distorção (PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS DE ÉTICA 
PROFISSIONAL NO JORNALISMO, 1983). 

 

Já sobre a dignidade que o profissional jornalista deve manter, os Princípios 

internacionais de ética profissional no jornalismo (1983), deixam claro que “o papel 

social do jornalista demanda que a profissão mantenha padrões altos de integridade, 

inclusive o direito do jornalista de recusar um tipo de trabalho que seja contra a sua 

convicção interior”, assim é possível que se mantenha um padrão de qualidade sem 

modificar os ideais do profissional. 

 

1. 2  Manipulação da Notícia 

Manipular é dar forma, controlar, dominar, e quando se trata de notícias esse é 

um termo muito discutido, principalmente porque quando o jornalista manipula uma 

informação, o foco geral da notícia passa a ser parcial, apresentando apenas a fatia 

que se quer daquele determinado fato, como afirma Nelson Traquina: 

 

Na sua versão de direita, os jornalistas aparecem como se constituindo em 
uma nova classe de burocratas e intelectuais com iniludíveis parcialidades 
políticas, que comprometem o relato da realidade dos fatos, manipulam a 
cobertura jornalística e distorcem as notícias para que reflitam os interesses 
envolvidos nas suas opiniões (TRAQUINA, 2001, p. 81) 

 

O foco de manipulação deste artigo trata de explicar porque ou como essa 

manipulação acontece, segundo Afonso de Albuquerque (1998) “eles identificam, 
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nas próprias rotinas de produção da notícia, os elementos que permitem entender a 

parcialidade da cobertura”.  

Dentro do jornalismo político, local onde é mais latente a manipulação e 

parcialidade dos fatos, o autor destaca que os fatores que tornam um fato notícia 

são trocados por análises de cunho particular. Assim, ao invés de analisarem pelos 

filtros pré-estipulados como: proximidade, atualidade, importância, etc., Albuquerque 

(1998) diz que o jornalista busca a notícia se limitando “apenas a fatores de cunho 

extra jornalístico – como os interesses políticos/econômicos das organizações 

noticiosas”.  

O autor continua dizendo “a não consideração de questões referentes à 

organização da produção da notícia e das concepções de noticiabilidade dos 

jornalistas impede que se discuta mais profundamente o próprio problema da 

manipulação da notícia” (ALBUQUERQUE, 1998, p.12) assim, é preciso encontrar 

outra maneira de estudar a manipulação. 

Para isso, Albuquerque sugere observar por outro viés, sobre a função do 

jornalista e a maneira como ele constrói a realidade ele diz:  

 

eles atuam no sentido de transformar em “senso comum” valores e saberes 
comprometidos com as ideologias dominantes [...] a explicação para o modo 
como os jornalistas descrevem a realidade no noticiário deve ser buscada 
no processo de socialização e nas rotinas produtivas dos jornalistas, 
entendidos como veículos da ideologia hegemônica (ALBUQUERQUE, 
1998, p.16-17) 

 

 

Segundo Felipe Pena (2005, pg. 135) “o trabalho jornalístico é dependente dos 

meios utilizados pela organização”, assim o trabalho do jornalista e as pressões 

diárias da sua profissão influenciam grandemente a forma que a notícia vai tomar. 

Afonso de Albuquerque afirma:  

 

(...) o trabalho jornalístico pode ser entendido como estando submetido à 
pressões contraditórias, das fontes, de um lado, e dos patrocinadores e da 
audiência do outro; dos critérios jornalísticos de noticiabilidade, por um lado, 
e do interesse comercial da empresa, pelo outro. (ALBUQUERQUE, 1998, 
p.14) 
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Assim, não para solucionar, mas para amenizar essa manipulação o autor 

indica duas possíveis soluções: 

 

1) a margem de autonomia de que os jornalistas gozam em relação às suas 
empresas na execução das suas tarefas profissionais rotineiras; e 2) a 
existência, em maior ou menor grau, de um consenso profissional entre os 
jornalistas acerca dos objetivos e os métodos de trabalho da sua profissão. 
(ALBUQUERQUE, 1998, p.21) 

 

 

1.3 Influência 

Um dos alvos de estudo das escolas de comunicação é a influência que os 

Meios de Comunicação de Massa (MCM) têm sobre a vida das pessoas, muitas 

teorias foram criadas para explicar, provar e nos permitir entender que essa 

influência é real e quase independente da posição social do indivíduo. 

Segundo Mauro Wolf (2003) influência nada mais é do que um efeito cognitivo, 

onde o indivíduo toma para si determinado conhecimento e o transforma em 

realidade. Esse conhecimento vem a partir do consumo que a pessoa faz das 

comunicações de massa. 

Contudo os MCM não alteram o comportamento imediato das pessoas, ao 

invés disso, transformam aos poucos a maneira como elas veem a realidade, como 

diz o autor “não são efeitos pontuais, mas consequências ligadas à repetição 

contínua da produção de comunicações de massa” (WOLF, 2003, pg.143). 

Ou seja, “as comunicações não intervém diretamente no comportamento 

explícito; tendem, isso sim, a influenciar o modo como o destinatário organiza sua 

imagem do ambiente” (Roberts, apud WOLF, 2003, pg.140). 

Esses efeitos decorrem de uma relação íntima entre, nesse caso, o jornalista e 

esses vieses da sociedade, a cultura e a construção dela dependem das „mãos‟ 

desse profissional, que é quem dilui esse conhecimento para que possa ser 

assimilado corretamente. 

Depende então, do jornalista dar forma e estipular os limites da sociedade, 

agindo diretamente sobre os costumes da massa, assim, é “a relação entre o 

conjunto dos mass media e o conjunto de conhecimentos acerca da realidade social, 
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que dá forma a uma determinada cultura e que sobre ela age, dinamicamente” 

(WOLF, 2003, pg.143). 

A partir disso, entende-se que “o resultado final é que, muitas vezes, a 

repartição efetiva da opinião pública se regula pela opinião reproduzida pelos mass 

media e se adapta a ela.” (WOLF, 2003, pg.144), ou seja, é possível definir que a 

realidade social é construída a partir do indivíduo sob influência dos MCM, assim a 

opinião do público depende indiretamente e subconscientemente daquilo que é 

reproduzido na mídia.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das pesquisas feitas conclui-se que, no jornalismo, apesar de existirem 

padrões éticos que definem os caminhos de construção da notícia, preservação da 

informação verdadeira e integridade do profissional, esses caminhos nem sempre 

são seguidos. 

Apesar disso, devido a vários fatores como: moral do profissional, suas próprias 

limitações e também exigências do veículo onde trabalha essa ética acaba não se 

cumprindo e a informação é modificada. 

Assim, no que diz respeito à construção da notícia e considerando que quem a 

constrói é o jornalista, através dos meios de comunicação em massa (MCM), 

verificamos a existência de uma grande falha, pois a realidade mostrada nem 

sempre é verdadeira. 

A consequência dessa visão tortuosa que é divulgada é vista na população, 

consumidores ativos dos MCM, que passam a construir sua visão de mundo a partir 

do conteúdo da mídia. 

Desse modo, podemos afirmar que não só a ética do jornalista se degrada à 

medida que o compromisso com a verdade se torna preocupação com interesses 

próprios, mas também a massa passa a ter uma visão distorcida. 
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