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Resumo 

O artigo pretende demonstrar as mudanças ocorridas no trabalho do ombudsman em 

decorrência das mudanças tecnológicas ocorridas na Folha de S. Paulo, principalmente 

com o aparecimento da internet e o advento das redes sociais, que alteraram a sua 

interação com o leitor. Por meio da análise das colunas publicadas no jornal, utilizando 

metodologia historiográfica, a proposta ao realizar a amostragem, coleta de colunas, 

interpretação e análise do discurso do ombudsman, está sedimentada em quatro eixos 

temáticos: 1) Educação para Mídia; 2) Tecnologia: ombudsman na era virtual; 3) Ética e 

as novas mídias; 4) Consolidação das redes sociais e 5) Crise do jornalismo impresso 

com o advento da internet. A pesquisa é de conclusão do Curso de Jornalismo da Unimep 

e dá base para produções laboratoriais em meios impressos, eletrônicos e digitais. 
Palavras-chave: ombudsman; jornalismo impresso; internet; Folha de S. Paulo; redes 

sociais. 

 

 

Ombudsman em tempos de internet 

 A pesquisa exposta neste artigo é substrato da monografia “Ombudsman: O Olho 

Crítico do Jornal Folha de S. Paulo na era digital”, produzida em 2013, como requisito 

parcial para o bacharelado em pela Universidade Metodista de Piracicaba. A pesquisa 

dá base para produções laboratoriais em meios impressos, eletrônicos e digitais.  

A proposta desta pesquisa passa por investigar as transformações ocorridas no 

trabalho do ombudsman, durante 24 anos de criação do cargo na Folha de S. Paulo, por 

meio de análise das colunas regulares publicadas no jornal aos domingos. A pesquisa 

tem como foco analisar o discurso e o ponto de vista opinativo do ombudsman frente às 

mudanças do jornalismo provocadas pela era digital e com o advento da internet. 
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O aparecimento da internet condicionou transformações no modo de trabalho 

dos jornalistas. Como o ombudsman tem suas atividades remuneradas pelo jornal 

justamente para realizar a crítica às notícias e reportagens publicadas, 

consequentemente seu trabalho também foi alterado no ambiente da cultura digital. Foi 

partindo dessa hipótese, que a pesquisa busca captar qual foi o olhar crítico do 

ombudsman em relação à linguagem, formas de produção e compartilhamento de 

conteúdos diante da revolução do jornalismo no contexto da Internet.  

Com a era virtual, ocorreram não só mudanças nas plataformas de difusão da 

notícia, mas também na recepção e interação do jornal com o público com o advento das 

redes sociais. A crise no jornal impresso também colocou em questão não só a 

sobrevivência do jornal, mas também do próprio ombudsman. Afinal, qual seria a 

importância dele para crítica de mídia, se todos atualmente fazem isso nas redes sociais? 

O trabalho dos jornalistas foi influenciado pelo ambiente digital e fez com o 

jornalista mudasse sua maneira de trabalhar. O fator tecnológico, portanto, afeta 

também o trabalho crítico do ombudsman. Outro desafio encontrado pelos jornalistas é a 

velocidade na produção de notícias, o que pode ocasionar ruídos no processo 

comunicativo. A necessidade de agilidade para se criar uma informação concorrente ao 

que se faz no universo digital pode trazer a falta de argumentos e significados com 

respaldos para a comunicação, empobrecendo o meio.  

Com o aparecimento da internet, as relações ficaram mais estreitas e interativas, 

tornando, por exemplo, o trabalho da atual ombudsman, Suzana Singer, mais ágil, 

atuando muitas vezes em tempo real. Hoje, o leitor pode reclamar diretamente ao 

ombudsman acessando suas redes sociais, neste caso o Twitter
5
 e o Facebook

6
. Dessa 

forma, o papel educativo é realizado constantemente através dos comentários e 

respostas. A conquista da credibilidade e a educação de mídia são as ferramentas que o 

ombudsman utiliza para construir suas colunas. Para Carrato (2002), as colunas trazem 

ao leitor detalhes de como o jornalismo funciona. Alguns dos textos publicados são 

considerados verdadeiras aulas, uma vez que o ombudsman expõe até problemas 

técnicos na produção e edição de matérias. 

                                                 
5
 Twitter é uma rede social que permite ao usuário criar, compartilhar e visualizar mensagens e postagens 

com até 140 caracteres. O Twitter tem atualmente 175 milhões de usuários registrados. O perfil oficial da 

Folha de S. Paulo no Twitter é @folhaonline.  

 
6
 Facebook é uma rede social onde pessoas criam seus perfis e compartilham informações, fotos, vídeos e 

mensagens com amigos, além de formar grupos de interesse coletivo. Em 2012, o Facebook atingiu a 

marca de um bilhão de usuários ativos. A fanpage oficial da Folha de S. Paulo no Facebook é 

<http://www.facebook.com/folhadesp>. 
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A visão crítica do ombudsman e seu papel são colocados à prova na era da 

desintermediação da produção informativa. O espaço público não necessita mais de 

mediadores tradicionais para filtrar a difusão das informações, que antes era feita por 

rádios, TVs, gravadoras, jornais impressos etc. (Cf. LEVY, 1998). Então, o surgimento 

do ciberespaço cria uma situação de desintermediação, em que qualquer pessoa pode 

publicar um texto em um blog, sem revisão de conteúdo por intermediários, que nesse 

caso seriam os meios de comunicação de massa. 

A era digital cria uma nova relação entre jornalismo e público, proporcionando o 

crescimento colaborativo. Segundo Levy (1998, p. 45): “O mesmo espaço de 

comunicação acolhendo os produtos das grandes indústrias de programa conterá 

também vídeos propostos por amadores, jornalistas alternativos, atores políticos, sociais 

e culturais diversos”. 

 

Método historiográfico 

Para obter as evidências necessárias para demonstrar as mudanças no trabalho 

crítico do ombudsman, aplicamos metodologia que seguisse o modelo dirigido na 

disciplina historiográfica, ou seja, a seleção e coleta de colunas foram realizadas tendo-

se como referência os períodos históricos da Folha de S. Paulo, marcados pela evolução 

tecnológica. 

  Podemos dizer que a metodologia da pesquisa passou por um processo de 

aprimoramento durante o seu período de análise e não adotou padrões fixos. No 

princípio, a ideia era abordar a análise das colunas nos períodos em que o jornal Folha 

de S. Paulo abriu para as novas tecnologias, o que aconteceu a partir de 1996, quando o 

jornal realizou a fusão com a UOL, criando o Universo Online e a Folha Online. 

Porém, foi necessário delimitar o período de captação entre de janeiro a agosto 

de 2013, época em que as redes sociais estavam em estágio mais adiantado com relação 

à capacidade de mobilização, tal como se verificou com a população nas ruas para 

manifestação contra a corrupção e a situação política do Brasil. Admitimos que essas 

alterações colaboraram para uma definição mais detalhada sobre a importância da 

contribuição e opinião do ombudsman no momento em que a maneira de fazer 

jornalismo foi transformada devido a maior participação política da população nas redes 

sociais. Além disso, houve a cobrança de um posicionamento crítico do jornal frente às 

manifestações e ao aparecimento de um jornalismo desintermediado, colaborativo e 

independente. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 4 

Diante do exposto, utilizamos a referência de Lopes (2010, pág. 94): 

 

A metodologia na pesquisa se situa no plano da prática e indica os 

métodos efetivamente usados numa pesquisa. Aqui, método é 

entendido como um conjunto de decisões e ações particulares que são 

feitas ao longo de um processo de investigação. 
 

 

Desde a criação do cargo, em setembro de 1989, até o mês de setembro de 2013, 

1.153 colunas foram publicadas por onze profissionais contratados, sendo que 

discursaram sobre críticas à imprensa, o modus operandi do jornalismo, além de 

sintetizarem a insatisfação do público-leitor com o jornal. O teor das colunas do 

ombudsman também serve de referência para a educação para a mídia e aprimoramento 

do trabalho jornalístico, principalmente após a ruptura no modelo de transmissão de 

informação e conteúdo, já que a Folha de S. Paulo, atualmente, conta com os serviços 

de jornalismo impresso e online, por meio do portal Folha.com. 

Para facilitar o processo de investigação e seleção das colunas nesses 24 anos do 

cargo, utilizamos recursos do método historiográfico para delimitar a coleta de colunas 

por períodos históricos referentes às mudanças tecnológicas ocorridas no jornal. Foi 

preciso realizar a coleta de dados descartando evidências para selecionar os dados que 

se enquadrassem nos cinco eixos temáticos da análise: 1) Educação para Mídia; 2) 

Tecnologia: ombudsman na era digital; 3) Ética e as novas mídias; 4) Consolidação das 

redes sociais; e 5) Crise do jornalismo impresso com o advento da internet.  

Os eixos citados sedimentaram a discussão dos dados coletados na monografia, 

porém para este artigo, selecionamos dois eixos para discussão dos resultados: 

Educação para mídia e Consolidação das redes sociais.  

Investigar a opinião do ombudsman e o seu comportamento profissional frente à 

tecnologia e às mudanças no jornalismo exigiu também estratégia que incluísse a 

formulação de critérios e palavras-chave para que chegássemos ao número de quarenta e 

cinco colunas a serem analisadas. As palavras-chave foram definidas de acordo com o 

contexto histórico de cada um dos períodos delimitados para análise. A própria 

evolução determinou o aparecimento de novas terminologias e palavras ligadas ao 

aspecto tecnológico que começaram a aparecer nos textos jornalísticos e nas colunas do 

ombudsman com mais força, a exemplo de: links, posts, entre outras. A escolha decorre 

das hipóteses da pesquisa. Palavras como redes sociais e e-mail não poderiam ser 

deixadas de lado para poder indicar mudanças no relacionamento do ombudsman com o 
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leitor. Outros termos também podem demonstrar mudanças no trabalho dos jornalistas e 

também da atividade do ombudsman, além de assinalar o aparecimento de novas 

plataformas de transmissão de informação como: mídias digitais, blogs e jornalismo 

online.  

Outros recortes foram realizados em caráter extraordinário para a coleta de 

colunas. O fato evidencia as mudanças e transformações do processo metodológico. 

Quando a pesquisa começou, tínhamos optado por analisar o conteúdo das colunas do 

ombudsman em determinados períodos históricos marcados pela evolução tecnológica e 

pelo advento da era digital. No entanto, com o começo da pesquisa e da coleta de dados, 

nos deparamos com um fato novo que é o crescimento e consolidação da 

desintermediação da mídia com o advento do jornalismo independente, que devido ao 

aparecimento das redes sociais, aprimorou a capacidade de interação com o público e a 

instantaneidade da notícia.  

O processo de coleta de dados foi norteado pela delimitação dos períodos 

históricos. Utilizando o método historiográfico, conseguimos elaborar uma linha 

cronológica de fatos e eventos significativos com relação à evolução tecnológica no 

jornal Folha de S. Paulo. 

No caso desta pesquisa, a ruptura se dá com o aparecimento da internet e as 

mudanças provocadas no jornalismo impresso, em termos de sua 

adpatação/concorrência com as mídias emergentes na era digital. Para isso, utilizamos 

recursos da historiografia para elaborar cronologias como narração de fatos 

significativos, do ponto de vista das mudanças tecnológicas na Folha de S. Paulo, que 

pudessem caracterizar o progresso ou o desenvolvimento da história. 

O aparecimento da internet é um marco histórico que demarca a transição da 

época moderna para a pós-moderna. Cardoso (1997) define que:  

 

Na atualidade, vive-se com ―um pé num mundo (o moderno, das 

primeiras revoluções industriais) ainda presente em vias de superação 

(...) e outro pé num mundo que ainda está nascendo (pós-industrial, 

tecnológico-digital). 

 

O moderno seria o ponto de partida para a coleta das primeiras colunas a serem 

analisadas que datariam do ano de 1989, época em que o jornal implanta o cargo de 

ombudsman. Nesse período, o jornal passava por branda transformação digital, já que as 
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redações passariam a contar com computadores Macintosh, proporcionando assim a 

paginação eletrônica dos jornais. 

A quebra de paradigma, o que representaria retomada o conceito clássido de 

indústria cultural, em termos de identificar fusão/monopólio, daria nos anos de 1996 e 

2001, período em que é criado o Universo Online – primeiro serviço online de grande 

porte no país. Nessa período, o Grupo Folha anuncia a fusão do Universo Online (Grupo 

Folha) com o Brasil Online (Grupo Abril). A partir disso, foi criada a redação online do 

jornal que passa a conviver com a redação impressa na produção de notícias. Outra data 

emblemática que merece uma análise de colunas do ombudsman é o ano de 2010, 

período em que ocorre a fusão das redações impressa e online. Além disso, a Folha 

Online é reestruturada, transformando-se em Folha.com. Também em 2010, na última 

reforma gráfica e editorial realizada no jornal, se dão as primeiras transmissões do 

conteúdo do jornal nas redes sociais, assim como para celulares e tablets.  

Outro período histórico para análise e coleta de material é o ano de 2013, quando 

o cargo completou 24 anos. Neste caso, foram analisadas as colunas dos meses de 

janeiro até final de setembro. A análise das colunas de 2013 se fez necessária, devido à 

consolidação das redes sociais como ferramentas determinantes no crescimento do 

poder de participação do leitor e sua capacidade de mobilização social (esta verificada 

nas recentes manifestações populares nas ruas contra a corrupção e a política do país. 

Além disso, foram tomadas como referência temporal, as datas marcantes do 

aparecimento das redes sociais Facebook, lançada em fevereiro de 2004, e Twitter, de 

julho de 2006. Elas modificaram as práticas jornalísticas e transformaram a maneira de 

transmissão das notícias na internet.  

De acordo com o procedimento metodológico historiográfico descrito, dividimos 

as colunas nos períodos distintos de maneira cronológica, no modelo linha do tempo. 

Classificamos o conjunto de 45 colunas selecionadas por título, data e ano e palavras-

chave relacionadas ao contexto tecnológico. Após esse procedimento, agrupamos as 

mesmas 45 colunas em cinco categorias ou eixos temáticos mencionados.  

 

Educação para mídia na era digital 

O espaço da coluna do ombudsman tem por objetivo principal a retratação dos 

erros do jornal aos leitores e também a exposição de seu ponto de vista sobre a 

qualidade da informação produzida na Folha de S. Paulo. Porém, poderíamos dizer que 
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ao transparecer as fragilidades do jornalismo e os erros das edições, o ombudsman toma 

o papel de um educador para as mídias. 

No espaço, o profissional expõe o processo e a imperfeição das técnicas 

jornalísticas. Nesse compasso, permite ao leitor acesso à informação de como são 

produzidas as notícias. É um espaço editorial no qual o ombudsman se torna mediador / 

educador par amídia, cujo objetivo é favorecer leitura crítica da Folha de S. Paulo em 

seus processo de definição de pauta, destaque, lacunas informativas e angulação na 

abordagem dos fatos.  

Figurando como novo fenômeno de época, a internet em 2000, ainda provocava 

mistério quanto a seu impacto nos costumes da sociedade. Na coluna “Abobrinha.com”, 

a ombudsman Renata Lo Prete apontava como era realizada a cobertura jornalística 

sobre uma pesquisa que trazia a internet como “bicho papão”, capaz de trazer malefícios 

à sociedade. A pesquisa, neste caso, apontava que pelo menos 1% dos internautas 

americanos passava mais de dez horas por semana conectado à sites de conteúdo sexual 

(LO PRETE, 2000).  

A ombudsman apontou que na época era praxe no jornalismo emplacar notícias 

que falassem mal da internet nas primeiras páginas dos diários. Segundo Lo Prete 

(2000), uma delas era a “onda de isolamento social” provocada pela internet. Em 

seguida, ela cita exemplos de outras pesquisas que previam que a obsessão pela internet 

iria substituir o contato humano (LO PRETE, 2000). Na coluna, a ombudsman já 

buscava explicações para a compreensão do então “fenômeno internet”, expondo mais 

uma vez uma espécie de aula de jornalismo. Nessa discussão, ela apontava que a 

imprensa deveria também apresentar matérias de estudos que mostrassem a internet 

como facilitadora das relações humanas, ou seja, reportagens que fizessem o 

contraponto e abordasse o outro lado da história. 

 
É função do jornal duvidar, contrapor argumentos, garantir a presença 

do elemento contraditório. Se é verdade que ele pretende exercer um 

papel de referência em meio ao fluxo crescente de informações à 

disposição do leitor, de nada adiantará pintar a Internet como bicho-

papão (LO PRETE, 2000, p. 6). 

 

 

Em 2010, quando o jornalismo online já estava consolidado, os jornalistas ainda 

enfrentavam problemas com o imediatismo da internet. A ombudsman Suzana Singer 

relatava, que na pressa em informar, a Folha de S. Paulo cometeu um dos erros mais 

polêmicos da história do jornal. Foi divulgado no site que o senador Romeu Tuma havia 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 8 

falecido. Jornalistas da empresa teriam apurado a informação por meio de uma fonte 

“off”, um médico, que não era da família, nem ao menos do hospital. Porém, apenas 

com isso, o jornal decidiu publicar a informação como manchete no UOL (SINGER, 

2010a).  

Em 2010, já com o advento das redes sociais, o fato se propagou rapidamente, o 

que tornou o erro ainda mais difícil de ser reparado. 

 

Foram 38 mil cliques na falsa morte, que vazou para o Twitter e o 

Facebook. A internet é rápida e fácil de fazer. Para dar um furo, basta 

a informação: em instantes, ela é divulgada, sem necessidade de 

produzir imagens (TV) ou de imprimir algo (jornais). É aí que mora o 

perigo (SINGER, 2010a, p. 8). 

 

 

Nas colunas escritas a partir do advento da internet, foi possível constatar o 

papel didático do ombudsman em explicar outra nova tendência que iria mudar o 

jornalismo, como por exemplo, o aparecimento do site Wikileaks, que ajudou a 

imprensa no mundo a publicar informações confidenciais e correspondências 

diplomáticas norte-americanas. 

A ombudsman Suzana Singer, em 2010, defendeu a atuação das mídias 

tradicionais no sentido de que elas ainda eram responsáveis por transformar o material 

cru do WikiLeaks em notícia, interpretando e contextualizando as mensagens (SINGER, 

2010b). 

Nesse sentido, a ombudsman ainda é cética em acreditar que o WikiLeaks seja 

de fato uma mídia do futuro.  

 

Contra o WikiLeaks armou-se uma discussão sobre se o site pratica 

jornalismo ou faz espionagem, o que abre uma brecha para que os 

responsáveis sejam processados, houve pressão para que servidores 

deixassem de abrigá-lo e seu fundador passou a integrar a lista de 

procurados da Interpol. A história mostra que ainda não é fácil -nem 

suficiente- ser a mídia do futuro (SINGER, 2010b, p. 8).  

 

 

Por meio de suas opiniões, destacamos lições a serem aprendidas para aprimorar 

o jornalismo online, que ainda é muito recente. Neste sentido, o ombudsman desde 

1999, apontava as deficiências nesta modalidade como os erros provocados pela pressa 

em ter o furo da notícia, contudo com grandes possibilidades de afetar a credibilidade 

do jornal.  
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Além disso, segundo Marcelo Beraba, o ombudsman teceu as vantagens e 

desvantagens do novo jornalismo produzido pelos blogs, que apareceram como 

instrumentos para o leitor criticar a imprensa. No entanto, os blogs também foram alvo 

de crítica de Suzana Singer, que comentou que a nova tendência tem deficiências e sofre 

com a falta de conteúdo de qualidade e pelo excesso de opinião. Neste ponto observa-se, 

que apesar da crítica educativa, a multiplicação dos blogs afeta os meios tradicionais de  

comunicação que se consideram ameaçados pela concorrência do ambiente digital, em 

rede e com interfaces multimídia. 

Apesar do papel didático em esclarecer estruturas, linguagens e procedimentos 

da mídia e do veículo, não podemos deixar de observar que o ombudsman é um 

funcionário a serviço da Folha de S. Paulo. Por mais que exerça as críticas com caráter 

educativo, notamos que o profissional funciona como um consultor de controle de 

qualidade, ou seja, que ouve as reclamações do público e repassa as melhorias a serem 

feitas no jornal. 

 

Consolidação das redes sociais 

 Entre os anos 2010 e 2013, a ombudsman pôde observar a influência crescente 

das redes sociais no modo de produção jornalística. Além disso, por meio das redes 

sociais como Twitter e Facebook os leitores e não leitores da Folha de S. Paulo 

puderam expressar sua opinião livre sobre o jornal. O ciberespaço tornou-se plataforma 

de contestação, se, controle ou mediação exclusiva dos meios de comunicação de massa 

e do ombudsman. 

Confirmando o que dizia Pierre Levy (1998), o ciberespaço é o sistema com 

desenvolvimento mais rápido de toda a história das técnicas de comunicação. Segundo 

dados da consultoria eMarketer
7
, em 2013, foram 78,3 milhões de pessoas que 

acessaram as redes sociais no Brasil. Segundo dados da Stat Counters Global Stats
8
, 

88,3% de usuários estavam conectados ao Facebook, sendo que 2 milhões deles 

acessaram a fanpage da Folha de S. Paulo.  

A partir desse novo panorama, a esfera pública em que o jornalismo está 

inserido sofreu mudanças provocadas pela intensa participação do leitor. Por meio das 

redes sociais, a imprensa passou a ser vigiada com mais atenção pelo público, que 

                                                 
7
 Dados disponíveis no site <http://www.emarketer.com/Article/Brazils-Social-Audience-Keeps-

Growing-New-Web-Users-Join/1010003>, acessado em 22 de outubro de 2013.  
8
 Dados disponíveis no site <http://gs.statcounter.com/#social_media-BR-monthly-201209-201309>, 

acessado em 22 de outubro de 2013.  
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deixou o status de passivo para crítico das informações que recebe. Na verdade, não 

seria difícil dizer que o público não apenas absorve a notícia, mas é também parte do 

processo jornalístico. Ferrari (2010, p.29) aponta para um novo jornalismo mais 

colaborativo: “Aprendemos que somos parte de algo novo, que nossos 

leitores/ouvintes/espectadores estão se tornando parte do processo”. 

O papel de mediador exercido pelo ombudsman sofreu alterações com a 

avalanche de comentários nas redes sociais. O mais difícil é quando os comentários 

passam a ser ofensivos à própria Folha de S. Paulo. No meio da disputa entre o leitor e 

o jornal, o ombudsman deve exercer a crítica com bom senso, por vezes, defendendo o 

jornal ou o leitor. Na coluna “A Folha errou; Alegria no Twitter”, publicada no dia 4 de 

julho de 2010, Singer transparece que o jornal precisa tomar cuidado com os erros que 

comete diante da força das redes sociais, em especial o Twitter, que nesse mesmo 

período tinha 49,2% dos usuários da internet ativos com conta no site. 

O erro comentado pela ombudsman refere-se ao anúncio do Supermercado Extra 

sobre a seleção brasileira que disputava a Copa do Mundo. Na coluna, Singer relatava 

que o anúncio "VALEU, Brasil. Nos vemos em 2014", foi publicado depois da vitória 

brasileira sobre o Chile. No entanto, essa era uma versão de propaganda do Extra para 

ser publicada apenas no caso de desclassificação da Seleção Brasileira (SINGER, 

2010c). A ombudsman relata que o erro vazou para o Twitter, o que imediatamente 

causou uma onda de manifestações anti-Folha de S. Paulo.  

 

Na segunda maior rede social no país - com mais de 10 milhões de 

brasileiros-, a gafe espalhou-se rapidamente. Ávidos por notícias do 

tipo "espírito de porco", os tuiteiros se alvoroçaram ("Isso sim é hard 

news!"), cobraram providências ("Quem vai ser demitido?") e 

desfiaram piadas ("Extra será patrocinador oficial do Corinthians na 

próxima disputa da Libertadores") (SINGER, 2010c, p. 8).  

 

 

Como destaca Singer no final do texto, o fato repercutiu na mídia tradicional:  

 

Além da fúria do anunciante, a Folha sentiu a força do boca a boca na 

era digital. O que era erro de inserção virou notícia em vários sites 

brasileiros e até no do jornal inglês "The Guardian" ("Anúncio de 

jornal elimina Brasil das finais") (SINGER, 2010c, p. 8).   

 

Além disso, a ombudsman observou que a intensa presença do leitor no 

Facebook e no Twitter deu origem ao aparecimento de uma nova função no jornalismo e 
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na comunicação social que é o de moderador das mídias sociais. A justificativa do 

jornal para a criação do cargo decorreu da necessidade de acompanhamento da imagem 

do jornal nesse meio.  

 

A Folha também reagiu no Twitter. Respondeu aos que comentavam o 

incidente, deixando evidente uma nova postura do jornal - foi criado 

há apenas três meses o cargo de editor de mídias sociais, para, entre 

outras coisas, acompanhar o que se diz sobre a Folha nas redes. "O 

jornal precisa se fazer ouvir e dialogar também no ambiente das 

mídias sociais", afirma a Secretaria de Redação, que pretende 

desenvolver estratégias para a circulação de notícias, prospectar pautas 

e identificar tendências na internet (SINGER, 2010c, p. 8).  

 

A imprensa tradicional com o advento das redes sociais precisou remodelar o 

modo de trabalho de apuração e cobertura dos fatos. Em determinado sentido, a esfera 

pública habitual transferiu-se para a rede. Portanto, monitorando as redes sociais, os 

jornalistas são capazes de captar a eminência de um furo ou mesmo investigar e 

entrevistar uma fonte. Além de fortalecer o relacionamento e o feedback com o leitor, 

utilizando as redes sociais, os jornalistas podem aprimorar o trabalho de apuração pela 

busca rápida de fontes, personagens para reportagens, pautas e opiniões. As redes 

sociais se transformaram no termômetro do que a sociedade pensa e age.  

Na coluna “#vem pra rua, Folha”, do dia 30 de junho de 2013, no calor das 

manifestações que aconteceram nas ruas de todo o Brasil, Singer apontava para a nova 

tendência de monitoramento das redes sociais e indicava aos jornalistas: é preciso estar 

atento ao que acontece fora das instituições tradicionais. 

 

É preciso aprender a interpretar as ondas no Facebook e no Twitter, 

separando o que é realmente importante do que é espuma. Trata-se de 

tornar realidade o pretensioso slogan da mais recente campanha 

publicitária do jornal em que uma garota diz: "A Folha segue o que eu 

penso e o que eu não penso. A Folha me segue. Eu sigo a Folha". Não 

é uma tarefa fácil porque implica inventar um modo de cobrir aquilo 

que está fora das instituições (SINGER, 2013, p. 8).  

 

 

As críticas à cobertura da Folha de S. Paulo nos protestos ocorridos em junho de 

2013, também foram tema da coluna ― “Papa, P2 e os Ninjas”, publicada no dia 28 de 

julho de 2013. No texto, Singer criticou a Folha de S. Paulo dizendo que faltou 

“atenção à celeuma em torno da prisão dos manifestantes” (SINGER, 2013b, p.6).  

Além disso, elogiou a cobertura jornalística da Rede Globo por ter conseguido - junto 
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ao Coletivo Mídia Ninja - vídeos que mostravam que um manifestante preso durante os 

protestos não carregavam coquetel molotov. 

Neste sentido, nota-se que a ombudsman citou o exemplo da Rede Globo, que 

soube usar os grupos de jornalistas independentes como fonte para reportagens.  

 
Não dá mais para cobrir os protestos à moda antiga, contando apenas 

com o que os seus repórteres viram, a versão da polícia e as imagens 

das grandes emissoras. Além do Ninja (sigla de Narrativas 

Independentes, Jornalismo e Ação), há centenas de filmagens feitas 

por manifestantes, que mostram a mesma cena em "n" versões 

(SINGER, 2013b, p. 6).  

 

 Mesmo admitindo que a imprensa independente na internet ainda não tem 

qualidade, Singer alertava a mídia tradicional para que aprimorasse e renovasse os 

procedimentos da cobertura jornalística.  

 

No momento, blogs e redes sociais não têm capacidade nem qualidade 

para tomar o lugar da mídia convencional, mas servem de agente 

provocador. Desafiada, a imprensa convencional precisa repensar seu 

jeito de trabalhar e mostrar jornalismo de qualidade (SINGER, 2013b, 

p. 6).   

 

 

 Podemos notar no comentário que a imprensa independente no ambiente digital 

começa a incomodar os meios de comunicação de massa. Apesar da crítica à Folha de 

S. Paulo, Singer faz o papel também de defensora da empresa, principalmente quando 

diz que os blogs e as redes sociais ainda não têm condições técnicas de substituir a 

mídia tradicional. As novas mídias na internet proporcionaram o aparecimento de mais 

canais de jornalismo independente, principalmente em blogs e redes sociais. Mas é 

importante frisar que esse jornalismo também deve ser praticado com profissionalismo, 

responsabilidade social e ética.  

Pela opinião dos ombudsman, pudemos notar que a Folha de S. Paulo e os 

grandes veículos de comunicação de massa já se sentem incomodados com a 

concorrência dos blogs e do jornalismo independente produzido nas redes sociais. Nesse 

sentido, podemos prospectar que o caminho para a produção com qualidade vai 

depender da credibilidade e veracidade da informação, que só poderá ser feita com 

profissionalização. 

Na sociedade em que todos são jornalistas e todos são críticos, é necessária a 

existência de uma figura educadora com capacidade técnica e teórica para influir na 

qualidade informativa. As exposições e opiniões do ombudsman em sua coluna 
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contribuem para orientar as práticas jornalísticas de apuração, condutas éticas e 

cobertura. Em suas colunas, o leitor pode compreender mais sobre o processo 

jornalístico, para assim poder criticar o jornal com mais conhecimento da linguagem e 

da forma como hierarquiza conteúdos e interfere na leitura social, cultural e política dos 

fatos. 

A crítica de mídia só enriquece a qualidade do jornalismo e é essencial que os 

profissionais da área já na faculdade aprendam a lidar com ela, contando com 

disciplinas teóricas e práticas para melhor compreensão do trabalho do ombudsman na 

condição de crítico de mídia na imprensa. Ou seja, investigar sua ação como agende de 

educação para mídia.  

A partir desse argumento, pensamos que é essa a maior contribuição desta 

pesquisa: destacar a importância do ombudsman na imprensa brasileira na era digital e 

supor que debates públicos sobre mediação jornalística e das novas tecnologis, no 

contexto do ciberespaço, é um vertor de esclarecimento e de politização. A crítica de 

mídia feita pelo ombudsman qualifica o jornalismo (em termos éticos e de 

responsabilidade social). Como resultado da pesquisa, em tempos de desintermediação 

da produção jornalística, a atuação do ombudsman deve ser estimulada dada sua 

condição de dar mais visibilidade para o debate na esfera pública sobre ética, técnica e 

mediação jornalística. 
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