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Projeto Editorial 1
A Folha estabelece como premissa de sua linha editorial a busca por um jornalismo crítico,
apartidário e pluralista. Essas características, que norteiam o trabalho dos profissionais do Grupo Folha,
foram detalhadas a partir de 1981 em diferentes projetos editoriais.
Desde então, foram produzidos seis textos que procuram traduzir na prática os princípios que
constituem, no seu conjunto, o Projeto Folha. (Trechos destacados a seguir)

1981 – "A Folha e alguns passos que é preciso dar"
Um tipo de jornal
O objetivo de um jornal como a Folha é, antes de mais nada, oferecer três coisas ao seu público
leitor: informação correta, interpretação competente sobre essa informação e pluralidade de opiniões
sobre os fatos.
Por informação correta entende-se a descrição de tudo aquilo capaz de afetar a vida e os interesses
que se acredita serem os dos leitores. Essa descrição é realizada na forma mais sintética, despojada e
distanciada possível (embora seja quase sempre impossível atingir a neutralidade absoluta. Ao contrário,
isso é raramente factível. Existem, na realidade, descrições mais neutras, ou seja, mais objetivas que
outras; de onde se deduz que a neutralidade é uma quimera, mas aproximar-se de neutralidade não é).
Por interpretações competentes a respeito dos fatos entendem-se os comentários e análises
redigidos por profissionais que, conforme os critérios adotados pelo jornal, aliam o domínio sobre uma
determinada área do conhecimento ou da atividade humana ao domínio sobre a técnica de escrever,
combinando em seus textos ambas as habilidades.
Por pluralidade de opiniões sobre os fatos entende-se a publicação de textos, artigos, depoimentos,
entrevistas etc. que, tomadas em seu conjunto, funcionem como uma reprodução mais ou menos fiel da
forma pela qual as opiniões existem e se distribuem no interior da sociedade.
Mas para o tipo de jornal que a Folha parece decidida a ser não basta o atendimento daquelas três
finalidades mencionadas no primeiro parágrafo.
Se o jornal se satisfizer com isso, nunca passará de um mero repositório, sem forma nem vontade,
das opiniões que a sociedade vai produzindo. É necessário que o jornal, sem discriminar opiniões
diversas das que adota (e, ao contrário, estimulando polêmicas com elas), tenha as suas próprias
convicções sobre os fatos e os problemas. Elas é que transformam o jornal em um ser ativo, com uma
identidade visível e um certo papel a desempenhar.
Um ponto de passado e de futuro
Vem escrevendo de modo cada vez mais nítido o seu papel real na cena política, preenchendo a
função de um órgão liberal-progressista, ou seja, numa só frase: partidário dos princípios e métodos
legados pelo liberalismo político e preocupado com a necessidade de introduzirmos reformas pacíficas
mas profundas no capitalismo brasileiro, destinados a solucionar os problemas sociais mais graves e
criar convivência social estimável para a maioria e aceitável para as minorias.
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Os passos necessários
Para prosseguir em seu projeto, para manter e ampliar as suas posições no mundo jornalístico, para
defender as estacas que já demarcou na cena pública e, especialmente, para ser cada vez mais um jornal
que conta com a confiança do público leitor de jornais (porque não deturpa, ao menos deliberadamente,
fatos, porque não tem preconceitos, porque não faz campanhas de linchamento moral, porque procura
não ser nem elitista nem sensacionalista) - para realizar essas tarefas, este jornal precisa tornar as coisas
mais claras ainda.
A ossatura de um jornal, o que lhe sustenta o corpo dando-lhe consistência e forma, são as
reportagens, os textos noticiosos e as fotos de boa qualidade. Editoriais e artigos apenas complementam
essa ossatura, que segue sendo a essência do jornal.
Se estivermos corretos, como julgamos estar, quando sustentamos tais convicções, as gerações do
futuro poderão olhar para a Folha e dizer: "Eis aí algo de útil e bom, algo que deve ser preservado".

1984 – "A Folha depois da campanha diretas-já"
A busca do jornalismo moderno e apartidário
O crescimento contínuo do prestígio, da credibilidade e da influência da Folha constitui um
sintoma inequívoco de que este Projeto está correto. Temos um mandato expresso de quase 300 mil
compradores de jornal, renovado a cada dia nas bancas e na não-suspensão das assinaturas, para levar
esse Projeto adiante. É em nome dos quase 900 mil leitores reais, que estão por trás daqueles 300 mil,
que fazemos a Folha. É o mandato conferido implicitamente por eles e que eles podem cassar a qualquer
dia que legitima as nossas decisões.
As idéias gerais que norteiam o modelo de jornalismo que vimos procurando pôr em prática estão
condensadas a seguir. Trata-se de um jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno.
Crítico - Não basta relatar os fatos, é preciso expô-los à crítica.
Por definição, qualquer fato jornalístico é objeto da crítica jornalística. Pode ser a crítica
propriamente dita, como, por exemplo, no editorial ou no artigo assinado. Pode ser a crítica realizada por
meio da interpretação do fato e da análise de suas causas e conseqüências, como na reportagem ou no
texto de apoio assinado. Pode ser crítica que o repórter realiza quando compara fatos, estabelece
analogias e veicula diferentes versões sobre um mesmo fato. Todo fato comporta mais de uma versão; a
verdade pode emergir da contradição entre diferentes versões. Não é errado publicar versões
contraditórias; errado é o jornal ou o jornalista fazer-se de árbitro da verdade e impedir uma ou várias
versões de chegar até o leitor. O tom de crítica - serena e fundamentada - deve permear o jornal da
primeira à última página. Não somos jornalistas para elogiar, mas para criticar.
Pluralista - A sociedade é plural; há sempre interesses e pontos de vista em conflito. O melhor
serviço público que um jornal não-partidário pode fazer é tornar essa realidade transparente; é
reproduzir, em suas páginas, e na proporção mais exata possível, a forma pela qual as divergências se
distribuem no interior da opinião pública. O jornal não quer impor suas opções ao leitor, não quer
aprisioná-lo numa camisa-de-força ideológica, não quer tiranizá-lo. Vamos deixar que as dissonâncias
corram soltas, vamos estimular a polêmica, vamos tornar tudo - inclusive o próprio jornal - cada vez
mais visível, mais público e mais transparente para o leitor. Ele que decida de acordo com o seu próprio
interesse, que ele sabe avaliar muito melhor do que nós.
As reportagens precisam relatar os vários pontos de vista das pessoas envolvidas com o fato; ao
pautar artigos, devem balancear-se tendências diferentes e, se possível, opostas; idem ao se pautarem
debates, entrevistas etc.
Apartidário - Ser um jornal partidário é ser um jornal organicamente vinculado a um partido
político, a uma tendência ideológica, a um grupo econômico, a um governo, a um líder. Não temos,
felizmente, qualquer vinculação desse tipo. Mas ser um jornal apartidário não significa ser um jornal que
não toma partido. Pelo contrário, a Folha faz questão de tomar partido no maior número possível de
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temas. Cada questão é uma questão, e nós tomamos partido em relação a ela especialmente, não em
relação à estratégia geral de quem a propõe, seja um partido, um grupo etc.
Moderno - O sentido de moderno é, no caso, bem concreto. Jornalismo moderno na medida em
que se propõe a introduzir, na discussão pública, temas que até então não tinham ingresso nela. Na
medida em que põe em circulação novos enfoques, novas preocupações, novas tendências. O principal
objetivo do nosso trabalho é formar, entre nós, uma opinião pública esclarecida, crítica e atuante.
Precisamos atacar os problemas
A Folha é o meio de comunicação menos conservador de toda a grande imprensa brasileira. É o
que mais tem-se desenvolvido nestes anos. É o mais sensível aos movimentos da opinião pública e é
também o mais ágil. Politicamente é o mais arrojado. É com certeza o que encontra maior repercussão
entre os jovens. Foi o que primeiro compreendeu as possibilidades da abertura política e o que mais se
beneficiou com ela, beneficiando a democratização. É o jornal pelo que a maioria dos intelectuais optou.
É o mais discutido nas escolas de comunicação e nos debates sobre a imprensa brasileira. Está no rumo
certo, graças à lucidez e à competência dos que dirigem a empresa e graças ao trabalho jornalístico que
conseguimos desenvolver até aqui.
Do prosseguimento firme do nosso trabalho depende a meta mais alta: fazer da Folha o principal
jornal do país e dos profissionais que nela trabalham os mais valorizados e respeitados de toda a
categoria.

1985 – Novos rumos
Depois da redemocratização
A crítica mais forte é que revela fatos documentados e incontestáveis, mostrando a conexão entre
eles sempre que essa conexão também estiver comprovada. Tal crítica é mais eficaz do que qualquer
crítica adjetiva, baseada em opiniões, travestidas ou não de "interpretação".
Praticar a crítica substantiva, assim definida, contra tudo e contra todos, é obrigação não apenas
moral mas política do jornalismo, especialmente em um país que as circunstâncias dotaram tão
generosamente de problemas e de possibilidades.
Sociologicamente, a única base social do jornal é o grupo heterogêneo constituído pelos seus
leitores. No caso da Folha as pesquisas evidenciam o quanto heterogêneo esse público é, seja pelas suas
modalidades de inserção na economia, seja pelas suas expectativas, mentalidades e preferências.
Do ponto de vista do Projeto, o exercício da crítica jornalística não constitui um direito, mas uma
obrigação, assim como o exercício do apartidarismo não é uma regalia, mas um encargo.
Se o jornalismo é uma maneira de tornar o mundo diário transparente aos olhos do leitor-cidadão,
não se pode excluir dessa transparência a antecipação do que está para acontecer na técnica, na vida
cotidiana, na consciência das pessoas. Para isso, precisamos cultivar a audácia, a sensibilidade e a
vontade editorial necessárias para explorar caminhos diferentes dos convencionais.
Temos que ampliar o espaço da prestação de serviço no jornal e aumentar o grau de didatismo do
material publicado. Essas duas características são inestimáveis na luta que visa transformar a Folha num
produto de primeira necessidade para o público leitor, caminho obrigatório do desenvolvimento e da
própria sobrevivência dos jornais.
As edições devem conter informações úteis para o esclarecimento do leitor, mas para a sua vida
concreta, prática. As pautas devem explorar os temas que mantenham relação real e imediata com a vida
de quem compra ou assina o jornal.
Os textos devem fugir tanto de especulações como de abstrações, para buscar imagens e exemplos
do dia-a-dia, fixando no leitor o ponto permanente de referência. Como tornar essa reportagem, mais do
que interessante, imprescindível para a vida de quem vai ler? - esta é a pergunta que temos de repetir a
todo o momento.
Quanto ao didatismo, é fundamental que os textos partam sempre do pressuposto de que o leitor
não está familiarizado com o assunto e pode nunca ter lido sobre ele antes. Tudo deve ser explicado,
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esclarecido e detalhado - de forma concisa e exata, numa linguagem tanto coloquial e direta quanto
possível. A maior parte dos textos factuais não só comporta como pede um texto de memória,
recapitulando o assunto e situando o leitor no contexto do fato.
A apreensão pelo leitor deve ser fácil, clara e rápida. Precisamos ter maior preocupação com os
números e com a sua exatidão: custos, orçamentos, salários, reivindicações, propostas, acordos,
investimentos, datas, tamanhos, medidas, preços, número de pessoas, percentuais - quantidades, enfim.
Precisamos adquirir um novo nível de precisão quanto a horários e locais.
Temos que modificar a nossa mentalidade com relação a quadros, mapas, gráficos e tabelas. Até
aqui eles vinham sendo utilizados como complemento eventual do texto. Agora eles passam a ser
considerados como o meio de expressão sintética e veloz por excelência.
A rigor, tudo o que puder ser dito sob a forma de quadro, mapa, gráfico ou tabela não deve ser dito
sob a forma de texto. Assim como a foto, aqueles recursos gráficos devem usufruir de uma dignidade
igual à do texto, desempenhando funções dão destacadas quanto as dele.
Investimento em qualidade
O desafio profissional na Folha consiste justamente em fazer um jornalismo melhor do que os
demais sob condições estruturais que são, em parte, inferiores às de algumas das demais publicações.
Além de uma atitude rigorosa e intransigente com relação à qualidade, os responsáveis pela edição
devem influenciar ativamente as pautas, acompanhar seu desenvolvimento, imprimir a personalidade do
Projeto às edições e publicar tudo, mas sob um prisma seletivo. O objetivo é fazer um jornal sem sobras
de informações, mas onde os editores tenham a audácia de apostar em alguns temas e apenas registrar
corretamente os outros.
O papel de cada editoria
Sob o enfoque propriamente editorial, a Folha tem procurado afinar melhor a sua fisionomia
radical-liberal e tornar mais clara a sua opção por reformas estruturais praticáveis e concretas, capazes
de contribuir para uma sociedade menos injusta, mais organizada e desenvolvida.
É preciso que essa orientação encontre ressonância nas diversas áreas do jornal. Não para que se
enviese o noticiário, não para que se deixe de publicar notícias ou opiniões que vão em sentido contrário
a ela, nem para que se editorializem os títulos e a edição - mas para que o jornal afirme a sua
personalidade pública em bloco, mostrando uma mesma linha de preocupações da primeira à última
página.

1986 – A Folha em busca da excelência
Informação crítica e concisa
É preciso que todos os esforços estejam mais voltados para a informação exclusiva, inédita,
completa, exata, escrita de modo despojado e conciso, editada com inteligência, rapidez e audácia.
A Folha está firmemente disposta a publicar com destaque toda informação relevante e
comprovada que puder obter. A independência editorial tem-se fortalecido na prática de um jornalismo
que procura ser crítico e apartidário, que não presta contas a ninguém salvo ao leitor. É preciso que essas
condições políticas sejam preenchidas por um conteúdo jornalístico mais noticioso e de maior impacto.
É necessário que as pautas sejam inteligentes, imaginosas, agressivamente investigadas. O jornal
está repleto de declarações, e esse é um jornalismo cômodo, fácil de fazer, que nos deve interessar
pouco. Um fato vale mais do que dez declarações.
Metas para um estilo marcante
Vamos insistir na necessidade de modernizar o estilo jornalístico e de abordar assuntos sob pontos
de vista que correspondem às necessidades emergentes na vida do leitor. Vamos procurar enfoques
originais e diferenciados. Vamos preservar a atitude editorial de apartidarismo. Vamos manter a
preocupação com o didatismo.
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Cada texto publicado na Folha deve ser claro e explicativo o bastante para ser lido com utilidade
pelo leigo, sofisticado o bastante para ser lido pelo especialista e enriquecido sempre por uma dimensão
de serviço que o fará lido por ambos. É importante indagar-se sempre onde está o interesse direto,
imediato do leitor, e procurar por todos os meios atendê-lo. É necessário apresentar os assuntos de forma
lógica, clara e fácil para quem vai ler.

1988 – A hora das reformas
Segmentação ou riqueza de detalhes?
Segmentamos o jornal em cadernos e suplementos, de modo a organizar psicologicamente a leitura
e atrair novas frações do leitorado. Foi uma decisão correta, que também não tardará a ser imitada; quem
de nós, no entanto, se considera satisfeito com o conteúdo de cada caderno e de cada suplemento?
O senso do concreto, do prático, do preciso, não se opõe à imaginação; ao contrário, é o que dá
conteúdo e interesse jornalístico ao que poderia terminar como simples masturbação mental. Mas e mais
as decisões jornalísticas - seja na edição, seja na pauta - terão necessariamente um quê de arbitrário:
pode-se, a partir de um fato "leve", circunstancial, apenas curioso, criar um grande assunto, descobrir
uma nova área de interesse, que a simples reprodução televisiva dos acontecimentos de um dia não
revela. Mas para isso é necessário, antes de tudo, ter fatos concretos, solidamente apurados, ricos de
detalhe, capazes por si próprios, e não por malabarismos de edição, de despertar o interesse do leitor.

1997 - Caos da informação exige jornalismo mais seletivo, qualificado e didático
Seleção de fatos e compreensão de seus nexos num texto mais livre
A transição de um texto estritamente informativo, tolhido por normas pouco flexíveis, para um
outro padrão textual que admita um componente de análise e certa liberdade estilística é conseqüência
da evolução que estamos procurando identificar. A um texto noticioso mais flexível deve corresponder
um domínio superior do idioma, bem como redobrada vigilância quanto à verificação prévia das
informações, à precisão e inteireza dos relatos, à sustentação técnica das análises e à isenção necessária
para assegurar o acesso do leitor aos diferentes pontos de vista suscitados pelos fatos.

