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RESUMO 
 
O presente trabalho visa analisar como o portal globoesporte.com cobriu o caso de Doping do 

jogador de futebol Jóbson. O objetivo deste estudo é verificar se este portal seguiu um padrão 

ao noticiar os fatos, utilizando através da análise de conteúdo, o método qualitativo que 

consiste em trabalhar com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, sendo 

um método mais indutivo e descritivo, na medida em que o investigador desenvolve 

conceitos, idéias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados encontrados nas 

notícias referentes ao ocorrido. 
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Introdução 

O jornalismo esportivo brasileiro se notabiliza por trabalhar com a espetacularização dos 

fatos. No futebol, todos os escândalos, sejam eles ocorridos no sudeste ou no sul do Brasil, 

ganham uma maior cobertura dos veículos de comunicação do estado pelo qual eles 

acontecem. Os casos de doping no esporte ganharam por parte dos meios uma cobertura 

estupenda. Com relação ao jogador Jóbson não foi diferente. Antes escondido no Brasiliense, 

onde já tinha problemas de indisciplina, ele acabou chegando ao Botafogo do Rio, onde 

ganhou uma maior exposição midiática por estar no centro do país.  

O jogador foi valorizado como um dos ícones da campanha da equipe alvinegra na 

permanência da equipe na Série A em 2009. Porém, ninguém esperava que ao final do 

Campeonato Brasileiro, com a fama que o jogador ganhou e com a transferência praticamente 

acertada para a equipe do Cruzeiro, o caso de doping acabasse travando a sua carreira que 

estava em franca ascensão entre os anos de 2009 e 2010.  

                                                 
1 Artigo elaborado como requisito parcial  para  a obtenção do titulo de Especialização em Jornalismo Esportivo 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pela professor Sandra de Deus 
2 Jornalista formado pela Universidade Luterana do Brasil em 2008. 
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Quando saiu o resultado do primeiro exame, onde acusava que Jóbson havia utilizado 

substâncias ilegais, o jogador não admitiu o uso da substância. Dias após a confirmação do 

resultado do primeiro exame anti-doping, o atacante foi pego em um segundo exame anti-

doping que constatou a presença de substâncias derivadas da cocaína. Para não atrapalhar sua 

carreira de vez, Jóbson acabou confirmando a utilização desta substância ilegal, redundando 

em uma suspensão pela WADA3, deixando o jogador, afastado dos campos por um ano.  

O portal esportivo Globoesporte.com4 que pertence as organizações Globo de 

Comunicação5 vem sendo fonte de noticias de todo o futebol brasileiro. A partir do momento 

que as noticias começaram a sair na mídia, coube ao globoesporte.com, através dos jornalistas 

do Rio noticiar o fato ocorrido com o jogador do Botafogo.  

O trabalho de analisar a qualidade do conteúdo oferecido pelo site Globoesporte.com, nos 

problemas com doping do jogador Jóbson é importante para verificar se um portal de grande 

liderança na Internet como o globoesporte.com, manteve os princípios do jornalismo de 

imparcialidade. 

 

A carreira do jogador Jóbson: Jóbson Leandro Pereira de Oliveira nasceu na cidade de 

Conceição do Araguaia, situada no estado do Pará, no dia 15 de Fevereiro de 1989. Começou 

sua carreira jogando pela equipe do Brasiliense em 2007, sendo considerado um jogador de 

bom futebol, mas que já tinha seus problemas fora de campo.  Em  Outubro de 2008, antes do 

treino do Brasiliense que enfrentaria o CRB pela Série B daquele ano, o atacante foi multado 

em 20% de seu salário, por ter chegado embriagado ao treino, o que o fez ganhar fama de 

“cachaceiro”.  

Outro ato de indisciplina do jogador, aconteceu devido suas boas atuações na Série B de 

2008 Jóbson ganhou um automóvel novo de presente e já teria utilizado o presente para viajar 

a casa dos pais na cidade de Conceição do Araguaia no Pará.  Em sua passagem pelo 

Brasiliense, Jóbson disputou a Série B de 2007 e 2008, se transferindo para o Jeju United da 

Coréia do Sul no ínicio de 2009.  

Sabendo de seu histórico de indisciplinas, o atacante assinou um contrato de risco com a 

equipe do rio, que dizia que em qualquer ato de indisciplina cometido pelo jogador, seu 

                                                 
3 WADA – World Anti-Doping Agency: Responsável pela regulação dos exames anti-doping realizados em 
esportistas ao redor do mundo. 
4 Portal que foi lançado no ano de 2005, com o nome de “Esporte na Globo”, assumindo o nome de 
“Globoesporte.com” em 2006, ganhando notoriedade a partir de 2007 como o líder de acessos de portais 
esportivos na Internet.  
5 Responsável pela TV Globo, pelos canais de Televisão Paga GLOBOSAT, dentre outros veículos de 
comunicação. 
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contrato seria automaticamente rescindido, devido a seu passado na equipe do Brasiliense. O 

técnico da equipe na época, Estevam Soares, depositou confiança no jogador, e disse que o 

principal motivo de sua contratação era sua personalidade. 
 

“O grande motivo da contratação do Jóbson é sua personalidade. Estavamos 

precisando de um jogador como ele. É um atacante de drible e que joga nas beiradas 

do campo. Se fosse alguém tímido, não contrataríamos, pois estamos em situação 

difícil e necessitamos de atletas com um perfil diferenciado”(SOARES, Estevam) 

 

 Em sua chegada a General Severiano, o jogador reconheceu os erros dos tempos de 

Brasiliense, garantindo que as polêmicas faziam parte do passado, buscando aproveitar o que 

segundo o jogador disse, “a melhor oportunidade da minha carreira”. 
 

“Tenho arrependimento por algumas coisas que fiz num momento de empolgação e 

por estar ao lado de pessoas que hoje sei que não são meus amigos. Realmente dei 

alguns moles quando estava no Brasiliense e me prejudiquei muito por causa disso. 

Mas quero apagar o que aconteceu e aproveitar a melhor oportunidade da minha 

carreira. Não sei se terei outra igual” (JÓBSON) 

 

Com seus dribles ariscos, mesmo em um curto período de tempo de contrato, Jóbson 

ajudou a equipe a se manter na Série A do Brasileirão e os torcedores viram no jovem um 

ídolo.  No final de 2009, após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2 a 1, o técnico 

Estevam Soares acabou confirmando em coletiva após a partida, que o atacante Jóbson estava 

de saída para a equipe do Cruzeiro.  

Porém, quatro dias depois, o Botafogo foi notificado pela CBF que um exame anti-

doping feito pelo jogador após a partida contra o Coritiba, teria a presença de substâncias 

proibidas. Na época, Jóbson acabou negando o uso das substâncias proibidas, e ainda relatou 

que pelo seu histórico de indisciplinas, teriam pessoas que estavam tentando o prejudicar. 
 

“Fiquei sabendo. Vamos ver, não sei direito do que estão falando. Para me 

prejudicar tem um monte de gente. Já fui queimado de cachaceiro e um monte de 

outras coisas. Deve ser alguém querendo me prejudicar. Prefiro ficar calado agora. 

Remédio só uso os do clube mesmo”(JÓBSON) 

 

A contraprova do exame antidoping realizado pelo atacante após a partida contra o 

Coritiba, no dia 8 de Novembro, acabou confirmando a presença de cocaína na urina do 
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atacante. A comprovação fora atestada no dia 16 de Dezembro e o resultado já havia sido 

enviado ao Botafogo pela CBF. Mesmo que na época o Botafogo teja esperado a CBF para se 

manifestar, o Cruzeiro, clube que estava com a contratação do atacante assegurada, acabou 

desistindo do negócio.  

O jogador acabou sendo suspenso preventivamente por 30 dias pelo Superior Tribunal 

de Justiça Desportiva até o dia do seu julgamento devido a contraprova que apresentou traços 

de cocaína em seu sangue.  Além de ter caído no antidoping no confronto contra o Coritiba, o 

exame realizado após o jogo contra o Palmeiras, o seu último pela equipe do Botafogo, 

também apresentou traços de cocaína na urina de Jóbson. 

Enquanto estava passando férias em sua cidade natal, Jóbson quebrou o silêncio e 

acabou confirmando o uso de Cocaína, apenas uma vez, após a 36ª Rodada do Brasileirão, em 

uma festa no final de semana do confronto contra o Atlético Paranaense(que estava suspenso 

por ter sido expulso no jogo contra o São Paulo), onde segundo o jogador acabou utilizando 

uma e única vez a droga.  
 

“Fiquei empolgado com uma atriz. Não vou citar nomes porque não quero 

prejudicar ninguém. Estava fora do jogo e acabei usando, mas foi só aquela vez. 

Lógico que eu tenho de ser punido, mas não como todos estão falando. Não tenho de 

ser expulso, banido, deixar de jogar futebol. A única coisa que eu sei fazer é jogar 

futebol.”(JÓBSON em entrevista ao programa SPORTV News do Canal SPORTV) 

 

Porém, a versão do atacante, não batia com a data do primeiro exame realizado pelo 

jogador, no dia 8 de Novembro, após a partida contra o Coritiba. A partida diante do Atlético 

Paranaense foi no dia 22 de Novembro, duas semanas depois do jogo contra o Coritiba. Deste 

jeito, Jóbson teria utilizado cocaína, muito antes do que havia citado.   

Mesmo afirmando ter utilizado cocaína, Jóbson surpreendeu a todos em seu 

julgamento no STJD6, revelando que utilizou Crack em vez de Cocaina: “ Eu fumei crack, e 

não foi a primeira vez. Eu uso desde aquela época, mas nunca nunca caí no doping”, disse o 

jogador em depoimento ao tribunal, sem determinar se era viciado ou não.  

De nada adiantou, já que o jogador acabou sendo suspenso pelo STJD por dois anos 

devido aos exames anti-doping nos confrontos contra o Coritiba e o Palmeiras.  No dia 29 de 

Abril de 2010, na segunda comissão disciplinar do STJD, Jóbson teve sua pena reduzida pelo 

STJD de dois anos para apenas seis meses.  
                                                 
6 STJD – Superior Tribunal de Justiça Desportiva – Local onde são julgados os principais processos 
ocorridos no Futebol Brasileiro. 
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Após o veredicto, surgiram especulações de que Jóbson poderia estar voltando 

novamente ao Botafogo. Com o fim do “calvário” do doping, o atacante estava feliz em sua 

apresentação em General Severiano. O jogador se dizia feliz por saber que contou com o 

apoio dos torcedores, o que o motivaria ainda mais. Mas o comportamento intempestivo do 

jogador faria Jóbson se envolver em diversos atos de indisciplina em sua segunda passagem 

pela equipe carioca.  

No final, no meio de tantos atos de indisciplina o jogador acabou afastado de vez do 

plantel do Botafogo e em dezembro de 2010, o jogador foi emprestado ao Atlético Mineiro, 

com passe fixado, saindo em Março de 2011 do clube mineiro, alegando insatisfação em Belo 

Horizonte, retornando para o clube carioca em 2011.  

Jóbson tentou retornar para o plantel alvinegro, mas sem sucesso, sendo emprestado 

logo em seguida para a equipe do Bahia, que estava voltando a primeira divisão do 

Campeonato Brasileiro, após ficar sete anos afastado na Série B.  O atacante não durou muito 

na equipe nordestina, pois acabou sendo dispensado novamente por um ato de indisciplina.. 

No mesmo ano a WADA, divulgou o resultado da revisão dos exames feitos no caso 

de doping do atacante Jóbson, onde diziam que o jogador poderia ser banido do esporte por 

ter sido reprovado em dois exames anti-doping distintos.  

No entanto, os advogados do jogador conseguiram que a pena imposta pelo STJD de 

dois anos fosse aumentada apenas para mais seis meses, podendo retornar ao futebol em 

Março de 2012. No dia 29 de Novembro de 2011, o jogador acertou seu retorno ao Botafogo, 

para o grupo da equipe em 2012.  

A cobertura feita pelo globoesporte.com no caso de doping de Jóbson: O 

globoesporte.com desde sua fundação em 2005, se caracteriza por ser um dos portais de 

jornalismo esportivo com um estilo em suas noticias que o diferenciava dos outros portais. 

Com notícias bem explícitas e os fatos bem esclarecidos para o leitor, pouco a pouco foi 

ganhando seu lugar como o principal portal de Jornalismo Esportivo visto no Brasil inteiro.  
 

“Jornalismo é jornalismo, seja ele esportivo, político, econômico, social. Pode ser 
propagado em televisão, rádio, jornal, revista ou internet. Não Importa. A Essência 
não muda porque sua natureza é única e está intimamente ligada as regras da ética e 
ao interesse público”(BARBEIRO;RANGEL, 2006 p.13) 
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Na parte de futebol, o globoesporte.com, procura dar um foco maior para as noticias 

dos clubes das séries A e B, normalmente com setoristas7 dos estados nos quais os times 

pertencem, seja ele São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo o Rio Grande do Sul.  

Não se vê dos repórteres responsáveis pela cobertura nos clubes por exemplo, atos de 

clubismo dos próprios nas notícias postadas, já que procuram seguir um padrão de 

imparcialidade, fato que mais se valoriza no jornalismo em si, já que segundo BARBEIRO & 

RANGEL(2006), “A paixão emperra a apuração, incentiva a notícia sem acurácia e 

atrapalha a busca continua da isenção e da ética”(Barbeiro e Rangel, 2006, p.22) 

. Apenas nos blogs criados pelo portal para os torcedores debaterem os fatos é que 

pode se notar esta presença do clubismo, porque nas noticias em si, são muito bem 

construídas.   
 

“O repórter esportivo jamais deve demonstrar tietagem quando abordar suas fontes. 
O bom profissional deve ser isento mesmo quando tiver de entrevistar atletas que 
admira. Da mesma forma deve agir com isenção quando publicar informações de 
autoridades esportivas, procurando fiscalizar suas atividades e veicular somente as 
informações que tiver em valor jornalístico, jamais com intuito de favorecer ou 
prejudicar ninguém deliberadamente.”(BARBEIRO E RANGEL; 2006) 

 

O que pode se notar por parte do globoesporte.com, vem sendo a criatividade para os 

textos e os títulos, para prender cada vez mais a atenção do leitor que busca uma noticia do 

seu clube na internet. 

  No caso do jogador Jóbson o globoesporte fez uma cobertura bastante extensa e 

detalhada de todos os fatos que vinham acontecendo com o jogador desde sua chegada ao 

Botafogo até explodir a bomba dos dois casos de doping nos quais o jogador foi pego, 

contando toda a história do seu retorno ao clube do Rio de Janeiro, e todo seu histórico de 

indisciplinas no futebol até hoje. 

Ao realizar uma verificação de cada conteúdo das noticias postadas pelo 

globoesporte.com, poderemos ver momentos distintos na cobertura realizada pelo portal na 

vida do jogador Jóbson. No inicio, em 2007 quando o jogador estava jogando pelo 

Brasiliense, o conteúdo das noticias era pobre, sendo postadas apenas meras notas para expor 

os atos de indisciplina do jogador quando este jogava em Brasilia, devido a pouca visibilidade 

do futebol da cidade para o Brasil. 

Em sua primeira passagem pela equipe do Botafogo, logo nas primeiras noticias 

relacionadas ao jogador, o estigma de “jogador indisciplinado” era o que mais pautava as 

noticias quando da sua chegada a equipe do Rio, salientando que este quase foi o motivo do 
                                                 
7 Setorista: Repórter que cobre o dia-a-dia do clube, colhendo fatos e postando noticias no site. 
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clube desistir da negociação com Jóbson. Mesmo assim, as palavras do então técnico Estevam 

Soares e reportagens especiais sobre o lado mais “família” de Jóbson, ocultaram a indisciplina 

das noticias que o globoesporte.com postava. 

Quando surgiu a especulação de sua negociação com o Cruzeiro, o portal fez uma 

cobertura detalhada, sem emitir juízos, ouvindo os três lados responsáveis da história, para a 

produção da notícia em si.  
 

“Quando um jornalista esportivo deve informar sobre feitos presenciados por 
milhares e até milhões de seres, não pode permitir a irresponsabilidade de emitir 
juizos sobre algo desconhecido na maioria dos casos(Alcoba, 1980, p 287-288) 

 
A partir do momento que ficaram em evidência os resultados do exames anti-doping, 

coube ao globoesporte.com, ouvir todos os responsáveis no fato, no caso o clube que Jóbson 

estava atuando(Botafogo), o clube que Jóbson iria atuar(Cruzeiro), o ex-clube(Brasiliense) e o 

STJD, entidade responsável pelas punições. Isto resultou em uma cobertura bastante extensa e 

detalhada por parte do portal, procurando sempre ouvir os dois lados da história. 
“Não basta a notícia bem analisada, faz-se necessário uma pauta inteligente, 

o que somente pode ser obtido com disciplina. Deve-se buscar ângulos diferentes 

para enxergar o mesmo fato todos os dias, “a boa pauta aparece num dia e 

desaparece no outro sem ninguém notar”(COELHO, 2004, p.80) 

 

O globoesporte.com, fez um grande trabalho quando da cobertura do julgamento do 

jogador Jóbson. Antes mesmo do veredicto, o portal se assegurou de antes mesmo do 

resultado, fornecer o ponto de vista do jogador, que na época surpreendeu a todos, 

desmentindo o uso de cocaína e confirmando o uso de crack. Com a ciência do resultado, a 

noticia da condenação foi escrita de maneira extensa, citando o ponto de vista de todos os 

envolvidos na ocasião, comentando os fatos ocorridos no julgamento.  
 

“O jornalista primeiro assiste e participa do espetáculo(mesmo que a ele se proíba 
qualquer tipo de manifestação) e depois tem que recobrar o sangue frio e serenidade 
para relatar, descrever, comentar e julgar sem auto-censura complacente e tendo 
consciência que de que, ainda que sem pretender, sua informação terá certa 
influencia no comportamento de muitos indivíduos e coletividade”(Las 
Deformaciones apud Alcoba, 1980 p.222) 

 

A partir do resultado, com a imagem de um jogador drogado, coube ao portal, 

humanizar mais o jogador, o que foi feito ao citar a entrevista do jogador ao canal SPORTV, 

mostrando um Jóbson arrependido com tudo e disposto a se reerguer.  Esta pauta seguiu nos 

meses seguintes de 2010, onde todas as notícias relacionadas a Jóbson, tinham esta carga de 

arrependimento, seguindo até as primeiras especulações sobre seu segundo retorno a equipe 
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de General Severiano. Na sua volta ao Botafogo onde jogou em 2009, onde o 

globoesporte.com, mostrou a felicidade do jogador e dos torcedores, e salientou que Jóbson 

estava disposto a deixar pra trás tudo o que havia acontecido.  

Os atos de indisciplina que viriam meses depois, acabariam com este lado humano de 

Jóbson nas noticias, tornando evidente um confronto entre o jogador e a diretoria do Botafogo 

na época, e mostrando o que os jornalistas de Brasilia na época foram incapazes de mostrar 

em suas noticias, que Jóbson era um jogador indisciplinado.  

A indisciplina acompanhou Jóbson nas suas passagens pelo Atlético Mineiro e pelo 

Bahia, mas o principal, que é o caso de doping, será sempre uma sombra que Jóbson carregará 

para sempre. 

 

Conclusão: Após realizar uma análise de conteúdo, utilizando o método qualitativo8, com 

relação as principais noticias referentes ao jogador Jóbson, pode-se chegar a conclusão, que 

houve coberturas distintas sobre os fatos relacionados a carreira futebolística do jogador no 

período de 2007 a 2012. No período em que esteve na equipe do Brasiliense, absolutamente 

pouco conteúdo era veiculado sobre o jogador no portal globoesporte.com, muito também 

pela pouca tradição da equipe do Brasiliense no futebol brasileiro. 

Mesmo quando o jogador teve seguidos atos de indisciplina como briga com 

companheiros de clube, viagem sem aviso à casa dos pais e o mais crítico, chegar em um 

treino da equipe em estado de embriaguez total, não houve por parte do jornalista responsável 

pelas noticias do clube para o site globoesporte.com, uma abordagem ampla sobre os fatos, e 

sim textos pequenos, leves, sem fazer o leitor do portal entender o que aconteceu com seu 

jogador, que na época, era ídolo da equipe do Distrito Federal. 

Em sua chegada a equipe do Botafogo, depois de ter sua contratação disputada com 

outros clubes, as primeiras notícias, contaram com uma boa cobertura do repórter, mas a cada 

notícia feita referente a Jóbson, sempre mostrava os atos de indisciplina do jogador,  levando 

muito tempo para que o fato em si desaparecesse. 

Quando da revelação do caso de doping, o globoesporte fez o que se pede de uma 

cobertura de uma bomba jornalística. Mostrou todos os lados da história, o lado do envolvido, 

                                                 
8 Método Qualitativo: consiste em trabalhar com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, 
sendo um método mais indutivo e descritivo, na medida em que o investigador desenvolve conceitos, ideias e 
entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, empregados em procedimentos interpretativos, não 
experimentais, com valorização dos pressupostos relativistas e a representação verbal dos dados (privilegia a 
análise de caso ou conteúdo), 
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dando ao leitor que acessava o site, uma noção exata da importância do fato para o site, com 

notícias extensas, não deixando nenhum fato escapar a outros veículos de comunicação. 

Desde então, coube ao portal, além de mostrar o ponto de vista de um jogador que 

acabou sendo pego em um exame anti-doping e por conseqüência sendo punido, como 

também mostrar um lado mais humano do jogador, através de entrevistas com a família do 

jogador, e com o próprio, expressando arrependimento, tudo isso com o objetivo de desviar o 

foco sobre os resultados dos exames anti-doping realizados pelo atacante.  

Nos meses que se seguiram, o drama de Jóbson ficou evidenciado no portal, com todas 

as noticias ficando mais “carregadas” devido ao fato do jogador ter sido pego em dois exames 

anti-doping até surgirem as primeiras especulações do seu retorno novamente ao Botafogo em 

2010.  

Em sua segunda passagem pelo Botafogo, além de ter sido marcado por diversos atos 

de indisciplina os quais pautaram por alguns meses, as noticias do Botafogo referente ao 

jogador Jóbson, o doping esteve presente nestas pautas, associando os ocorridos, com os 

ocorridos no final de 2009.  

Em suas outras “aventuras” pelos clubes do Brasil, a pauta “Casos de Doping” esteve 

sempre presente, seja no Atlético Mineiro ou no Bahia, onde o jogador teve atos de 

indisciplina, que os jornalistas relacionavam a este grande fato ocorrido com Jóbson. 

Diferente do que se pode pensar, que fatos como este poderia levar a uma espetacularização 

maior por parte de um grande portal como o globoesporte.com, viu-se exatamente o contrário.  

Mesmo com a pouca noticiabilidade dos fatos relacionados a Jóbson nos tempos da 

equipe do Brasiliense, onde só se mostrava apenas a noticia sem ao menos ampliar o fato, na 

sua primeira chegada ao Botafogo, até a “explosão” do caso de doping o site manteve um 

padrão.  

Durante o ocorrido e nos fatos após a punição, o site mostrou notícias onde procurou 

dar voz a pelo menos dois pontos de vista na história(sejam eles Jóbson e STJD, ou Jóbson, 

Cruzeiro, STJD e o Brasiliense), e os fatos de uma maneira mais limpa, concisa e objetiva.  

Isto proporcionou aos leitores do globoesporte.com, pelo menos uma noticia por dia 

com relação ao ocorrido, de maneira bem explicada e imparcial, ouvindo todos os 

responsáveis da história, tendo no final um breve resumo sobre o caso de doping.  

Graças a coberturas como a do Caso Jóbson que o globoesporte.com é hoje no Brasil, 

o líder no ibope, pois se diferencia dos outros, por demonstrar um padrão imparcial de fazer 

notícias, procurando deixar -  mesmo que os seus setoristas possam ter um clube de coração – 

o clubismo de lado, para mostrar aos seus leitores as notícias como elas são, os fatos bem 
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exemplificados de maneira que possa haver uma maior compreensão por parte do leitor que 

acessa o globoesporte.com.  

Resumidamente se conclui que principalmente, referente ao caso de doping do jogador 

Jóbson, o portal globoesporte.com realizou uma cobertura bastante extensa, ampla, imparcial, 

procurando mostrar aos leitores que acessam ao site durante o dia, todos os lados do fato.  
 

“O conceito de imparcialidade está ligado à concepção que se tem sobre as 

funções sociais da imprensa. No entanto, o problema não é a função que o 

jornalismo deve exercer e sim a função que o jornalismo pode exercer através da 

imparcialidade. E a exigência de neutralidade, imparcialidade ou pluralismo 

responde à necessidade de que o jornalismo seja o espaço em que diferentes 

segmentos sociais com posturas variadas e até mesmo contraditórias se encontrem 

para discutir os problemas que afetam a sociedade. Para que o jornalismo represente 

esta ágora, é preciso ser plural. Isto no entanto não tem necessariamente a ver com 

objetividade no sentido de busca ou aproximação da realidade.”(SPONHOLZ, 2003, 

p.117) 

 

Neste caso, não foi diferente, todos que estiveram responsável, direta ou indiretamente 

no fato, foram ouvidos e prontamente deram seus pontos de vista sobre o ocorrido.  
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