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Bastaram poucas horas da morte de Gabriel García Márquez, no último 

dia 17 de abril, para que o jornalista Reinaldo Azevedo publicasse em seu blog 

no site da revista Veja um texto afirmando que o Nobel da Literatura era, além 

de um grande escritor, um idiota por seguir ideais comunistas e manter uma 

aproximação com Cuba. Tal indivíduo já havia usado o mesmo adjetivo para 

tratar de Oscar Niemeyer, também logo após seu falecimento, em dezembro de 

2012. Quem acompanha o noticiário político, seja em jornais, revistas ou sites, 

já percebeu que este tipo de “jornalista rottweiler” (termo de Suzana Singer, 

ombudsman da Folha de São Paulo) está na moda nos dias de hoje. E a 

tendência, às vésperas de uma nova eleição presidencial, é uma radicalização 

ainda maior. 

Diante disso, O Mercado de Notícias deve ser visto como uma obra 

essencial e de fundamental importância. O documentário dirigido por Jorge 

Furtado aproxima seu foco do jornalismo político no Brasil, propondo uma 

reflexão e ouvindo nomes importantes da mídia. Buscando o debate e deixando 

de lado o ataque gratuito, Furtado fez a opção de não realizar um filme sobre 

maus jornalistas, mas sim sobre profissionais que considera de qualidade e 

que poderiam contribuir para a discussão social. Bob Fernandes, Cristiana 

Lôbo, Fernando Rodrigues, Geneton Moraes Neto, Janio de Freitas, José 

Roberto de Toledo, Leandro Fortes, Luis Nassif, Maurício Dias, Mino Carta, 

Paulo Moreira Leite, Raimundo Pereira e Renata Lo Prete foram os escolhidos. 

Vencedor dos prêmios de Melhor Documentário pelo Júri Oficial e pelo 

Júri Popular no 18º Cine PE – Festival do Audiovisual, o longa pode não ter 

sido o escolhido pelo nosso Júri da Abraccine, que optou pela coragem, pela 

sensibilidade e incrível história de vida presente no português E Agora? 

Lembra-me, mas ainda assim pode ser considerada a produção mais 

importante exibida no evento. Ao menos no que se refere à capacidade de se 

debater o Brasil de hoje. O documentário de Jorge Furtado é fundamental 

neste período em que a imprensa assume a postura de partido de oposição, 

atuando como força política e não como transmissora de informação. O 



jornalismo contemporâneo falha ainda ao não refletir sobre si mesmo. Neste 

sentido, deve-se valorizar que o cinema assuma esta função. 

 Além de contar com ótimos depoimentos, de nomes que trabalham nos 

principais veículos de comunicação do Brasil, O Mercado de Notícias 

apresenta uma montagem da peça The staple of news (1625), de Ben Jonson. 

Ao lado da professora Liziane Kugl, Furtado se deu ao trabalho de traduzir a 

peça, que nunca havia sido apresentada no Brasil. Embora seja o lado mais 

ficcional da trama, o texto de Jonson é tão atual que mantém o caráter 

documental da produção. A montagem é tão fundamental para o debate sobre 

a mídia quanto os depoimentos, abordando temas como a relação com a fonte, 

o interesse por trás da notícia e o financiamento da publicação. 

 Numa terceira frente, Furtado apresenta quatro casos reais. Aqui, ele 

deixa de lado o bom jornalismo para focar em exemplos de falta de ética e 

apuração. A bolinha de papel jogada na cabeça do candidato José Serra na 

campanha presidencial de 2010, o quadro de Picasso que estaria na sede do 

INSS em Brasília, a tapioca de oito reais comprada pelo ministro Orlando Silva 

e a Escola Base de São Paulo foram os casos escolhidos para retratar o 

sensacionalismo da mídia e também a diferença de tratamento editorial da 

acusação e a retratação. 

 Os exemplos da bolinha de papel e do Picasso do INSS também 

representam os momentos mais divertidos da produção. Ainda que alguém 

acuse o diretor de tomar uma posição política, é notório que ele realizar um 

trabalho de investigação que passou longe da grande mídia. No “atentado” ao 

Serra, ele obteve imagens de várias câmeras diferentes, mostrando pontos de 

vista diversos, o que ajudou a desenvolver uma teoria muito mais aceitável que 

a história original. No caso do Picasso, Furtado assumiu uma postura que 

lembrou o polêmico documentarista Michael Moore (Tiros em Columbine e 

Fahrenheit 11 de setembro), se colocando diante da câmera em busca da 

informação verdadeira, sem se preocupando em assumir uma postura cômica 

que condiz com o absurdo da notícia. Ele não só visita a sede do INSS como 

ainda viaja à Nova York para conferir o quadro original no Guggenheim 

Museum. 

 O longa possui uma linguagem televisiva, sendo acessível ao grande 

público e podendo ser visto em diversas plataformas. No entanto, é difícil 



imaginar um programa da grande imprensa que diz com todas as letras que o 

“jornal é editado para publicar publicidade”. Por isso, é importante que o 

cinema tenha comprado esta briga. 

 O jornalismo depende do jornalista. É o que defende O Mercado de 

Notícias, que deveria ser apresentado em todas as faculdades de 

Comunicação Social do Brasil. A peça de Ben Jonson retratada no filme é de 

1625, mas funciona nos dias de hoje sem precisar trocar uma palavra. Jorge 

Furtado fez seu nome com comédias de sucesso como O Homem que 

Copiava, Meu Tio Matou um Cara e Saneamento Básico, mas também é o 

nome por trás do cultuado curta Ilha das Flores. Agora, 25 anos depois, volta a 

discutir mais claramente (uma vez que temas sociais também estavam 

presentes em suas ficções) as questões da sociedade brasileira. Uma obra 

para se ver e rever. E pensar. 

 Dica: o site oficial do filme é bem completo, contando com detalhes da 

produção. Furtado também irá, aos poucos, disponibilizar todas as entrevistas 

realizadas. Visite em www.omercadodenoticias.com.br/.  

http://www.omercadodenoticias.com.br/

