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“Você deve aprender a não fazer observações pessoais”, Alice 
disse, em um tom um tanto severo; “Isto é muito rude”.  
 
O Chapeleiro abriu bem seus olhos ao ouvir isto; mas tudo o que 
ele disse foi: “Por que um corvo se parece com uma mesa de 
escritório?” 
 
“Finalmente, nós teremos alguma diversão agora!”, pensou Alice. 
“Eu estou contente de eles terem começado a lançar enigmas. Eu 
acredito que eu soluciono este”, acrescentou ela em voz baixa. 

 
(Diálogo em Alice no País das Maravilhas, de Lewis Caroll) 

 
 
 
 
 
 

“Afinal, se a gente não se divertir, o que é que a gente vai fazer?” 
 

(Elis Regina) 



 
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À mamãe, 
pelo começo de tudo. 
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RESUMO 
 
 

ASSIS, Francisco de. As variedades no jornalismo brasileiro. 2009. 254 f. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2009. 
 
 
O que caracteriza o jornalismo de variedades na imprensa brasileira? O que confere identidade 

aos cadernos e seções culturais que focalizam o lazer e cobrem o entretenimento? São os  

gêneros e formatos jornalísticos? Ou são os conteúdos temáticos?  Quais os parâmetros para 

compreender de que maneira as pautas de cultura e entretenimento têm sido apropriados por 

jornais editados no país? Para dar respostas a essas questões, foram observados, 

sistematicamente, a forma e o conteúdo de cinco publicações regionais – Diário do Nordeste, 

Correio do Povo, Valeparaibano, Agora São Paulo e Gazeta do Tatuapé –, além de um 

periódico de prestígio nacional – Folha de S.Paulo. Optando pelo método misto de pesquisa – 

quantitativa e qualitativa –, a investigação mapeia, além dos gêneros, a geografia política, a 

cartografia cultural e as temáticas das matérias vigentes nos espaços já mencionados, a fim de 

estabelecer comparações. Os resultados sinalizam uma diversidade de produções, as quais 

respeitam as singularidades das regiões em que se inserem. Em geral, pode-se dizer que, na 

editoria de variedades, figuram tanto assuntos comuns ao jornalismo cultural – música, artes 

visuais, artes cênicas, cinema, etc. – quanto matérias a respeito de atrações televisivas, 

celebridades, tendências comportamentais e outros assuntos ligados à diversão, ocupando 

espaço significativo nas páginas dos impressos. Como reflexo da preferência dos veículos por 

uma produção jornalística voltada à indústria cultural e aos shows midiáticos, a cultura 

massiva se mostrou predominante em todas as publicações analisadas. Todavia, mesmo que a 

tônica do jornalismo de variedades esteja na diversão, essa especialidade não se caracteriza 

como um produto de entretenimento; o que ela faz é orientar como e onde se divertir. Não por 

acaso, constatou-se que os gêneros jornalísticos do espaço em questão, salvo raras exceções, 

estão circunscritos ao informativo e ao utilitário. Muito mais do que gerar cultura e 

entretenimento, as variedades cumprem o papel de guia do lazer. 

 

Palavras-chave: Jornalismo de variedades; gêneros jornalísticos; cultura midiática; 

entretenimento; imprensa brasileira. 
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RESUMEN 
 
 

ASSIS, Francisco de. Las variedades en el periodismo brasileño. 2009. 254 f. Disertación 
(Maestría en Comunicación Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2009. 
 
 
¿Qué caracteriza el periodismo de variedades en la prensa brasileña? ¿Qué confiere a los 

cuadernos y secciones culturales que plantean el divertimiento y cubren el entretenimiento? 

¿Son los géneros y formatos periodísticos? ¿O son los contenidos temáticos? ¿Cuales son los 

parámetros para que se logre comprender de qué manera las pautas de cultura y 

entretenimiento han sido apropiadas por los periódicos editados en el país? Para contestar a 

esas cuestiones, se ha observado, sistemáticamente, la forma y el contenido de cinco 

publicaciones regionales – Diário do Nordeste, Correio do Povo, Valeparaibano, Agora São 

Paulo y Gazeta do Tatuapé –, e igualmente a un periódico de prestigio nacional – Folha de 

S.Paulo. Al optar por el método mixto de investigación – cuantitativa y cualitativa –, la 

investigación mapea además de los géneros, la geografía política, la cartografía cultural y las 

temáticas de los reportajes vigentes en los espacios ya nombrados, con la finalidad de 

establecer comparaciones. Los resultados señalan una diversidad de producciones que respetan 

las singularidades de las regiones donde están situadas.  En general, se puede decir que, en la 

editorial de variedades, figuran tanto asuntos comunes al periodismo cultural – música, artes 

visuales, artes escénicas, cine, etc. – como reportajes a respecto de atracciones televisivas, 

celebridades, tendencias comportamentales y otros temas relacionados a la diversión, 

ocupando espacio significativo en las páginas de los impresos. Como reflejo de la preferencia 

de los vehículos por un periodismo dirigido a la industria cultural y a los conciertos 

mediáticos, la cultura masiva se mostró predominante en todas las publicaciones analizadas. 

Sin embargo, mismo que la tónica del periodismo de variedades esté en la diversión, esa 

especialidad no se caracteriza como un producto de entretenimiento; lo que ella hace es 

orientar como y donde divertirse. No al acaso, se constató que los géneros periodísticos del 

espacio en cuestión, salvo raras excepciones, están circunscriptos al informativo y al utilitario. 

Mucho más que  generar cultura y entretenimiento, las variedades cumplen el papel de guía 

del divertimiento. 

 

Palabras-clave: Periodismo de variedades; géneros periodísticos; cultura mediática; 

entretenimiento; prensa brasileña. 
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ABSTRACT 
 
 

ASSIS, Francisco de. The varieties in brazilian journalism. 2009. 254 f. Dissertation 
(Master in Social Communication) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2009. 
 
 
What does it characterize the variety journalism in brazilian press? What does it give an 

identity to supplements and culture sections of newspapers that focus the leisure and cover or 

deal with entertainment? May it be the journalism genres and formats? Or may it be the 

subject matter? What are the models to understand how the agendas of culture and 

entertainment have been appropriate by the newspaper edited in the country? In order to give 

answers to these questions, we observed systematically the form, the content and the routines 

of five regional newspaper – Diário do Nordeste, Correio do Povo, Valeparaibano, Agora 

São Paulo and Gazeta do Tatuapé – besides a newspaper of national influence – Folha de 

S.Paulo. Choosing mixed methods of research – quantitative and qualitative – the 

investigation charts, besides the genre, the political geography, the cultural mapping and the 

themes of existing materials in the spaces before mentioning in order to establishing 

comparisons. The results show a diversity of productions that respects the singularities of 

each region in which they are inserted. In general, we can say that in the editorship of 

varieties there are as common subjects to the cultural journalism – music, visual arts, arts, 

movies, and so on. As subjects about television attractions, celebrities, behavior tendencies 

and other subjects referring to entertainment, occupying significant space in newspaper pages. 

As a reflection of the preference of media for journalism turned back to the cultural industry 

and to the media shows, the mass culture showed predominant in all analyzed publications. 

Nevertheless, even the emphasis of variety journalism, it is in the entertainment that spatiality 

does not characterize itself as a product of entertainment, what it does is to guide how and 

where to have fun. Not by chance, it was found that the journalism genres, the subject in 

question, with few exceptions, are circumscribed to information and utility. Much more than 

to create culture and entertainment, the varieties fulfill the role of leisure guide. 

 

Key words: Variety journalism; journalistic genres; media culture; entertainment; brazilian 

press. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando se fala em variedades no terreno da imprensa, é difícil encontrar consensos 

sobre sua definição e sobre que tipo de conteúdo pode ser caracterizado como tal. Apesar de 

figurar cada vez mais nos jornais brasileiros, que muitas vezes abrem mão das tradicionais 

editorias culturais para se renderem às pautas de entretenimento, essa especialidade do 

jornalismo ainda não foi devidamente explorada por pesquisadores e por profissionais da área. 

Além disso, as referências disponíveis não estabelecem um diálogo sincrônico e, pelo que se 

observa, os autores que discorreram a seu respeito têm ideias diferentes sobre o que seja essa 

modalidade jornalística. 

Há quem diga, por exemplo, que as variedades se constituem como subproduto do 

jornalismo cultural1, tendo a superficialidade como principal marca (PIZA, 2007, p. 52-53). 

Outros já consideram que se trata exclusivamente dos itens não-jornalísticos voltados ao 

divertimento – tais como jogos, palavras cruzadas e tiras de quadrinhos –, inseridos nos 

jornais com a finalidade de distrair o leitor (GADINI, 2007, on-line). E ainda há aqueles que 

veem as seções e – no caso da mídia eletrônica – programas dessa natureza como espaços 

mistos nos quais cabe tudo: informações, atrações artísticas e prestação de serviço 

(BARBOSA FILHO, 2003, p. 144). 

A questão, na verdade, tem raízes mais profundas. Primeiro, do ponto de vista prático, 

os diferentes posicionamentos dos autores já citados – e de outros que serão abordados no 

decorrer deste trabalho – parecem refletir as múltiplas possibilidades de articulação desse 

objeto, em razão dos vários suportes nos quais pode figurar e até mesmo por conta de aspectos 

subjetivos que envolvem a sua produção (seleção de assuntos, forma dada aos produtos, etc.). 

Num segundo momento – e talvez o mais significativo para compreender o cenário –, a 

problemática se insere num panorama conceitual, em que o jornalismo voltado para o 

entretenimento parece não ser bem aceito, seja no mercado, seja na academia. Como resultado 

de “preconceitos e idiossincrasias” (MARQUES DE MELO, 2009d, p. 97), muitas vezes 

advindos da própria formação universitária, grande parte dos pesquisadores de comunicação e 

dos jornalistas militantes no mercado de trabalho não compreende a produção jornalística 

                                                 
1 Como será visto adiante, o debate em torno da identidade do jornalismo cultural também é polêmico e 
controverso, principalmente no cenário brasileiro. Neste trabalho, o uso do termo é utilizado para sinalizar uma 
especialidade focada na produção e na circulação dos bens simbólicos, cuja característica primordial é o 
exercício crítico e reflexivo a respeito desses cenários. 
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associada ao lazer como algo importante (DEJAVITE, 2006, p. 72), deixando, portanto, de se 

debruçar sobre o assunto.  

Outro ponto a ser considerado é que as análises mais atuais dos cadernos de cultura 

mantidos por jornais diários têm procurado agendar discussões em torno da representatividade 

desses conteúdos como disseminadores da produção intelectual, “constituindo-se em território 

de reflexão e crítica” (FARO, 2007, p. 86), fato que parece muito mais ser exceção do que 

regra. Trabalhos dessa vertente tentam associar as seções de variedades – características da 

imprensa contemporânea – aos antigos suplementos culturais, os quais se ocupavam, 

primordialmente, do exercício reflexivo. No entanto, essas observações espelham, em geral, 

espaços de cultura inseridos em publicações voltadas à elite, fazendo um recorte restrito, que 

não dá conta de perceber a situação atual da especialidade. 

Não há como negar que, no Brasil – e provavelmente também em outros países –, o 

jornalismo de variedades tem suas raízes no jornalismo cultural. Ele acompanha os fenômenos 

sociais e tecnológicos que transformaram a imprensa a partir da década de 1980 (LINS DA 

SILVA, 1988, p. 28). Obedecendo a estratégias de segmentação e à necessidade de atender a 

uma classe média emergente, os espaços que antes eram focados na cultura erudita – e, com 

raras exceções, na cultura popular – hoje costumam ceder aos apelos midiáticos, 

principalmente aos da TV, cada vez mais representativos no cotidiano da população brasileira 

(MARQUES DE MELO, 2009c, p. 27).  

Tendo em vista a complexidade das considerações já esboçadas, é compreensível que 

as variedades pouco tenham sido valorizadas no âmbito acadêmico e, quando foram 

debatidas, tenham recebido classificações e apontamentos que não são suficientes para sua 

compreensão. Por isso mesmo, considerou-se pertinente o desenvolvimento de uma pesquisa 

que buscasse identificar o perfil dessa especialidade – mais especificamente em jornais 

publicados no Brasil –, observando de que forma ela se organiza. 

Logo de início, o primeiro embate suscitado foi o do ângulo a ser estudado. Revisando 

a bibliografia específica, observou-se que os autores se pautam por aspectos diferentes – tema, 

abordagem, gênero –, razão pela qual, talvez, cada um chegue a conclusões opostas. 

Avaliando as várias possibilidades investigativas, optou-se, aqui, pelo foco nos gêneros e 

formatos comuns à prática do jornalismo de variedades. Tal escolha se deu em acordo com as 

colocações de Marques de Melo (2006f, p. 68), segundo quem a compreensão dos gêneros 

está relacionada ao exercício de “buscar identidades” e de “indagar procedências”. 

Assim sendo, este estudo se vincula a um projeto de pesquisa maior, ao qual o 

professor José Marques de Melo tem se dedicado desde a época em que atuava na Escola de 
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Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)2. Há quase três décadas, ele 

tem desenvolvido e orientado – tanto naquela instituição, quanto na Universidade Metodista 

de São Paulo – uma série de pesquisas que busca revisar o conhecimento acumulado sobre os 

gêneros jornalísticos, bem como intenciona observar como os frutos do trabalho da imprensa 

se modificam com o tempo. Trata-se, segundo um de seus discípulos, Guilherme Jorge de 

Rezende (2009, p. 14), de “trabalho permanente”, que acompanha o desenvolvimento da 

prática jornalística em diferentes suportes e contextos. 

 O interesse por essa questão acompanha, também, um movimento nacional, que se 

fortaleceu na virada do século – especialmente no campo das Ciências da Linguagem –, 

revelando novos interesses. Isso porque, até o final da década de 1990, mesmo com o esforço 

coletivo promovido nas duas universidades já mencionadas, o estudo dos gêneros jornalísticos 

era considerado um “passatempo anacrônico”, principalmente pela área da comunicação 

(MARQUES DE MELO, 2009a, p. 13). Nos últimos anos do século 20, no entanto, os 

cientistas da linguagem passaram a dedicar especial atenção ao assunto, pelo fato de – entre 

outros motivos – os gêneros jornalísticos terem sido incluídos, a partir de 1998, na pauta das 

aulas de leitura e produção de texto dos ensinos fundamental e médio (COSTA, L. A., 2008, 

p. 45), atendendo às determinações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)3, 

divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). 

 Recentemente, os acadêmicos do campo da comunicação – mais especificamente os 

que estudam o jornalismo – também retomaram esse debate. Como resultado da motivação, 

um grupo de pesquisa foi criado, em 2009, no âmbito da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom)4, com a finalidade de sistematizar as reflexões 

nacionais sobre os gêneros. Dentre as muitas considerações que têm sido feitas pelos 

pesquisadores, a mais significativa é aquela que reforça a necessidade da elaboração de 

                                                 
2 As etapas mais significativas do trabalho que o professor Marques de Melo vem desenvolvendo a respeito 
desse assunto estão descritas no paper Gêneros jornalísticos no Brasil: o estado da questão, apresentado por ele 
no 32º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em Curitiba (PR), em setembro de 2009. 
3 A produção dos PCN teve início em 1994, por determinação do Banco Mundial/BIRD e da Unesco, sob 
orientação de especialistas estrangeiros. Em 1997, foram publicados os parâmetros relacionados ao primeiro e ao 
segundo ciclos do ensino fundamental, sendo complementados, em 1998, pelos do terceiro e do quarto ciclos. 
Em 1999, por fim, ocorreu a publicação dos PCN do ensino médio (CARVALHO PINTO, 2009, p. 17). Convém 
explicar, também, que essas plataformas do MEC dão o nome de “gêneros de imprensa” às matérias jornalísticas 
publicadas por jornais, revistas e outros suportes midiáticos. 
4 Coordenado pelo professor Marques de Melo, o GP Gêneros Jornalísticos, subordinado à Divisão Temática de 
Jornalismo, foi criado com os seguintes objetivos: 1) revisar criticamente o conhecimento acumulado sobre 
gêneros jornalísticos, elaborando relatos periódicos sobre o estado da arte; 2) observar sistematicamente a 
natureza dos gêneros jornalísticos cultivados pela mídia brasileira, disseminando estudos que possam suscitar o 
diálogo com os seus produtores e usuários; 3) elaborar material didático sobre gêneros jornalísticos para uso nas 
universidades e escolas de segundo grau de todo o país, e 4) manter permanente diálogo com os membros da 
comunidade acadêmica mundial que se dedicam ao estudo desse objeto. 
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investigações avançadas e constantes sobre esse panorama, principalmente em razão das 

mudanças provocadas pelas novas tecnologias nos processos jornalísticos. 

 Mas mesmo as recentes iniciativas no sentido de identificar os gêneros em uso pela 

imprensa têm deixado algumas lacunas, uma vez que têm se concentrado, em larga escala, na 

categorização de jornais e revistas como um todo, buscando classificar os textos publicados 

nesses suportes, de modo a elaborar um diagnóstico global dos produtos midiáticos. Mas há 

de se pensar, contudo, que cada editoria5 possui características próprias que a diferenciam 

dentre os inúmeros conteúdos que podem ser encontrados em uma publicação. 

A investigação aqui apresentada espera, desse modo, oferecer duas contribuições à 

área: primeiro, desvendar a forma e o conteúdo das variedades no jornalismo brasileiro, 

apontando parâmetros que possam traçar seu perfil, e, em seguida, refletir sobre as 

características dos gêneros jornalísticos num terreno específico.  

Para atender ao primeiro desses pontos fundamentais, é preciso relacionar os gêneros 

às demais características do produto jornalístico. Afinal, a escolha dos formatos a serem 

utilizados pelos jornalistas geralmente acompanha os temas abordados em determinados 

espaços, os quais espelham interesses e objetivos distintos. No caso da seção que se constitui 

como objeto deste estudo, alguns assuntos supostamente encontrados em seus limites – 

relacionados principalmente ao show business e às celebridades – levam a crer que a função 

desse tipo de produção não se assemelha aos conteúdos divulgados em editorias de política, 

economia, polícia, entre outras.  

Diante de tudo isso, a problemática da pesquisa resume-se e apresenta-se na seguinte 

pergunta: quais são as características que delineiam as editorias de variedades de jornais 

impressos editados no Brasil, tendo em vista, principalmente, os gêneros e os formatos 

jornalísticos vigentes em suas páginas? Uma resposta a esse questionamento é o que o 

presente estudo persegue, amparando-se na observação empírica de cinco periódicos regionais 

– Diário do Nordeste, Correio do Povo, Valeparaibano, Agora São Paulo e Gazeta do 

Tatuapé –, além de um periódico de prestígio nacional – Folha de S.Paulo. 

Para que se pudesse traçar o perfil do jornalismo de variedades brasileiro, 

estabelecendo comparações entre os veículos produzidos em diferentes regiões, tornou-se 

necessário o cumprimento dos objetivos que seguem: 

                                                 
5 Na definição do Dicionário de Comunicação, editoria é “cada uma das seções de uma empresa editorial, de um 
órgão de imprensa, de uma obra de referência etc., sob a responsabilidade de um editor especializado” 
(RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 255). Assim sendo, cada editoria é responsável pela cobertura de 
determinados assuntos, os quais podem ser “permanentes” (ou seja, aqueles que sempre podem ser encontrados 
em um veículo) ou “transitórios” (os que surgem em decorrência de um fato atual, como a eleição de um 
presidente, uma crise de epidemia, etc.) (ERBOLATO, 2006, p. 227). 
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a) identificar os gêneros e formatos jornalísticos vigentes na editoria em questão; 

b) observar quais temáticas retratam os textos publicados nesses espaços e situá-las de 

acordo com a realidade das regiões em que os veículos analisados são produzidos; 

c) comparar a representatividade dos códigos utilizados pelos jornais, e 

d) classificar os textos jornalísticos de acordo com sua geografia política (global, 

nacional, regional e local) e sua cartografia cultural (erudito, massivo e popular). 

 

A título de esclarecimento, vale destacar que a disposição das matérias teve como base 

a proposta classificatória dos gêneros jornalísticos elaborada por José Marques de Melo 

(2009c, p. 35-37; 2006c), que pressupõe a vigência de cinco classes na mídia impressa: 

informativo, opinativo, interpretativo, diversional e utilitário6. 

Como norte ao trabalho investigativo, foram estabelecidas seis hipóteses, que 

pressupunham os seguintes aspectos: 

 

a) embora a editoria de variedades seja espaço propício para o elo entre informação e 

diversão, há um predomínio dos formatos que correspondem ao gênero informativo, 

dando a entender que não se trata de conteúdo destinado a entreter o leitor, mas 

constitui-se como guia que mostra como e onde se divertir; 

b) apesar de trabalhar com temas que possibilitam a produção de textos jornalísticos 

não-factuais, a maioria do conteúdo publicado na editoria de variedades remete a 

algum acontecimento em voga, principalmente à agenda de eventos;  

c) na editoria de variedades, há maior incidência de conteúdos que se apresentam como 

código ilustrado (texto com imagens), em detrimento de códigos exclusivamente 

verbais; 

d) a vinculação geográfica dos textos concerne, em sua maioria, ao signo local, em 

virtude da oferta de atrações oferecidas aos leitores; 

e) a cartografia cultural das matérias publicadas em tal editoria se enquadra, 

primordialmente, no sistema da cultura massiva, e 

f) a característica da editoria de variedades, bem como os gêneros e formatos 

jornalísticos que a compõem, varia conforme a região em que os veículos se inserem. 

 

Como se pode ver, as hipóteses, embora generalizem alguns aspectos, buscam 

                                                 
6 Uma explicação mais detalhada a respeito dessa classificação encontra-se no Capítulo 3. 
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acompanhar o fenômeno da regionalização midiática, por entender que o jornalismo, embora 

se constitua um fenômeno universal (MARQUES DE MELO, 2003c, p. 178), é praticado 

conforme as demandas das diferentes regiões do país.  

Isso tudo é o que se procura evidenciar ao longo desta dissertação, que está organizada 

em cinco capítulos, além das considerações finais. No primeiro deles, há uma discussão a 

respeito da tríade mídia, cultura e entretenimento, com enfoque nas transformações 

provocadas pela cultura de massa na sociedade. Nessa mesma unidade, também se busca 

sinalizar as funções primordiais dos meios, identificadas e debatidas pela corrente 

funcionalista das ciências da comunicação, à qual este trabalho se vincula. 

O Capítulo 2 faz uma revisão sobre as variedades no contexto midiático, na intenção 

de situá-las na esfera jornalística. Parte-se, para tanto, de anotações feitas por autores 

brasileiros e estrangeiros, mostrando as diferentes possibilidades de compreensão do 

fenômeno. Além disso, são apresentadas as características fundamentais do jornalismo 

cultural, a fim de estabelecer aproximações e apontar os distanciamentos dessa prática com 

relação ao objeto aqui abordado. 

Se, como foi dito há pouco, a discussão central deste trabalho reside na identificação 

dos gêneros usuais na editoria de variedades, nada mais justo do que uma imersão no assunto. 

É o que apresenta o Capítulo 3, no qual é detalhada a proposta classificatória que subsidia a 

análise dos jornais selecionados. 

As opções metodológicas, bem como os procedimentos adotados para a análise, 

constam no Capítulo 4, elucidando algumas tomadas de decisão que culminaram na escolha 

das publicações, na seleção e na análise da amostra. Essas considerações ainda são 

complementadas com um breve histórico de cada veículo estudado. 

Por fim, o resultado da análise de conteúdo, somado ao teor das entrevistas concedidas 

por responsáveis pelas editorias, é exposto no Capítulo 5. Na tentativa de formular um 

conceito jornalístico para as variedades – ordenando ideias, muitas vezes contrárias, reveladas 

ao longo do texto e comparando observações feitas sobre a práxis –, essa última unidade 

apresenta quadros que ajudam a visualizar as tendências de cada publicação analisada. 

Sem qualquer pretensão de encerrar o assunto, espera-se que esta pesquisa possa jogar 

luzes nas questões ainda obscuras que envolvem a prática do jornalismo de variedades no 

Brasil.  
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CAPÍTULO 1 

MÍDIA, CULTURA, ENTRETENIMENTO 

 

 

1. Meios de comunicação na sociedade de massa 

 

 A história social da mídia, sistematizada, desde a segunda metade do século 20, por 

pesquisadores de diferentes partes do mundo – como o norte-americano John Thompson 

(1998) ou os ingleses Asa Briggs e Peter Burke (2004) –, aponta a evolução dos meios de 

comunicação como válvula propulsora do desenvolvimento das sociedades e, 

consequentemente, como uma das principais responsáveis pelas mudanças ocorridas em tais 

cenários. Observações de diferentes contextos indicam que o comportamento social é alterado 

significativamente conforme a vigência de determinado modelo midiático – impresso, 

eletrônico, digital –, responsável por projetar, na coletividade, novas formas de 

relacionamento e de acesso ao mundo. 

 O pensamento e a teorização sobre os fenômenos ligados à mídia pressupõem, desse 

modo, constante atualização. Os próprios conceitos que serão lançados no decorrer deste 

trabalho – relacionados a processos de massificação – já têm sido revistos pelas correntes que 

se dedicam a compreender uma nova face do organismo social, ditada pela forte influência 

dos meios digitais, que oferecem conteúdos direcionados, específicos e, até mesmo, 

individuais. Além disso, as ferramentas criadas a partir da internet, que possibilitam a 

interação de internautas de níveis múltiplos, oferecendo-lhes espaço para a criação de seus 

próprios conteúdos, transformam o protótipo comunicacional “um para todos” no modelo 

“todos para todos” (LÉVY, 1998, p. 44)7. Para os teóricos que se debruçam sobre esse 

fenômeno, a sociedade de massa abre espaço para que possa entrar em cena uma outra 

configuração: a sociedade digital. 

 Todavia, cabe discutir, nestas linhas, o panorama no qual se inserem os jornais 

impressos, produzidos aos moldes do que se compreende por mídia dirigida a um público 

                                                 
7 Pierre Lévy (1998, p. 44) diz que existem, pelo menos, três esquemas de comunicação propiciados pelos meios. 
O primeiro, estabelecido pela mídia massiva – jornal, livro, TV e rádio –, é o “um para todos”, no qual há um 
emissor para inúmeros receptores. O segundo é desenhado pelos correios e pelo telefone, formando o esquema 
“um para um”, no qual as “mensagens podem ser endereçadas com precisão e, sobretudo, trocadas com 
reciprocidade”. O terceiro, por fim, é o modelo ciberespaço, no qual pode haver muitos emissores para muitos 
receptores, que interagem e trocam informações constantemente.  
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“relativamente numeroso”, sendo sustentada “pela economia de mercado”, a partir “de uma 

fonte organizada (geralmente ampla e complexa)” (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 172). 

Mas é preciso destacar que se referir a esse tipo de comunicação não anula e muito menos 

nega a vigência de outras redes comunicacionais que produzem e veiculam conteúdos e 

mensagens destinados a indivíduos específicos; ocorre que a observação dessa esfera obedece 

a critérios que a diferenciam dos demais componentes do universo midiático. Esses critérios 

foram sistematizados por Charles Wright (1968, p. 16), ao pressupor que a comunicação de 

massa se estabelece por intermédio produtos/suportes destinados a uma grande audiência, 

heterogênea e anônima. 

 
A comunicação de massa pode ser caracterizada como pública, rápida e 
transitória. É pública porque, na medida em que as mensagens não são 
endereçadas a ninguém em particular, seu conteúdo está aberto ao critério do 
público. É rápida porque as mensagens são feitas para atingir grandes 
audiências em tempo relativamente curto, ou mesmo simultaneamente – ao 
contrário das obras de belas-artes, que podem ser examinadas com calma 
através dos séculos. E transitória porque a intenção é de que sejam 
consumidas imediatamente, não se destinando a registros permanentes. 
Naturalmente, há exceções, como filmotecas, gravações de rádio e de 
televisão, mas, habitualmente, a produção dos veículos de comunicação é 
encarada como consumível (WRIGHT, 1986, p. 17). 
 

A gênese da comunicação massiva remete à Alemanha do século 15, com a imprensa 

de Gutenberg8, considerada o “primeiro meio de comunicação de massa produzido pelo 

homem” (COSTELLA, 2001, p. 37). Seus primeiros avanços significativos também ocorrem 

em terras alemãs, no início do século 17, quando o jornal diário, produzido tipograficamente, 

começa a exercer influência na sociedade (PEUCER, 2000, p. 200-214). Seu fortalecimento, 

no entanto, só se dá no século 20, nos Estados Unidos, quando aquele país passou a deter a 

“liderança no desenvolvimento tecnológico” (PFROMM NETO, 1972, p. 23). 

O conceito de massa – ou sua versão no plural, “massas” –, apesar de parecer simples, 

numa leitura primária, está envolto por questões complexas e que refletem “diferentes 

perspectivas políticas e pessoais”. O princípio básico, obviamente, corresponde a um grande 

                                                 
8 Trabalhando na cidade de Mainz (Alemanha), como “gravador em ferro e madeiras”, conforme revela Rizzini 
(1988, p. 79), Johannes Gutenberg (~1400-1468) buscou alternativas para aprimorar as técnicas de reprodução 
de obras impressas, que já eram desenvolvidas pelos povos asiáticos desde o século 11. É considerado, portanto, 
o “pai” da imprensa moderna, tendo dado início, em 1444, à impressão de Weltgerich (O Juízo Final), um livro 
de 72 páginas, do qual só se conhecem alguns fragmentos encontrados no século 19, os quais estão sob os 
cuidados da Biblioteca Estadual de Berlim (MARQUES DE MELO & HOHLFELDT, 2004, p. 110). Mais tarde, 
essa primeira experiência seria aperfeiçoada e culminaria na confecção da conhecida Bíblia de Mogúncia, em 
1450, a primeira impressão de que se tem notícia, na qual aparecem data, lugar e nome dos impressores – Fust e 
Schoeffer, ex-sócios de Gutenberg, que finalizaram a produção do livro. Foi impressa sobre pergaminho, com 
texto distribuído em duas colunas, de 48 linhas, em cada página. As capitulares são desenhadas à mão. Um 
exemplar dessa obra rara consta do acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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conglomerado de pessoas, “uma colecção amorfa de indivíduos, sem grande individualidade” 

(MCQUAIL, 2003, p. 41). Entretanto, há pontos de vista diferentes, como o de Raymond 

Williams (1969, p. 300), para quem a massa não existe; o que existe, segundo ele, são 

maneiras de ver as pessoas como massa. “O que vemos, de maneira neutra, são outras 

pessoas, muitas outras, desconhecidas para nós. Na prática, nós as vemos como massas e as 

interpretamos conforme essa fórmula conveniente”. 

 Independentemente das visões contrárias, para que se possa compreender o contexto 

que se denomina sociedade de massa, é preciso pensar que seu embrião está nos próprios 

fatores socioeconômicos resultantes da Revolução Industrial9. Tem-se que esse tipo de 

estrutura, para atender às urgências dos padrões da rápida produção em série, “concentrou 

enormes quantidades de pessoas em cidades ou regiões que lhes eram estranhas, forçando-as a 

abandonar seus hábitos tradicionais e reduzindo-as a condições de vida uniformizada, em 

nível cultural medíocre” (BELTRÃO, 1972, p. 9). 

 A crítica de Luiz Beltrão a esse sistema social está fundamentada na obra de José 

Ortega y Gasset, para quem três princípios levaram as sociedades à massificação: o 

liberalismo10, os avanços científicos e a industrialização. Em razão dessa tríade, o “homem-

massa” – componente da “coleção amorfa” à qual se refere Denis McQuail (2003) – é 

submetido a uma espécie de “vulgaridade intelectual”. Embora tendo “capacidade 

intelectiva”, talvez maior do que a de homens de outras épocas, “essa capacidade não lhe 

serve para nada; a rigor, a vaga sensação de possuí-la só serve para ele fechar-se ainda mais 

em si, e não para usá-la” (ORTEGA Y GASSET, 2002, p. 103). Assim sendo, no contexto das 

massas, não há oposições ou contestações aos regimes e aos padrões vigentes11, e, mesmo que 

haja alguma inquietação, quase não há formas de manifestação de opiniões contrárias. 

No que diz respeito aos marcos temporais da sociedade de massa, seu momento inicial 
                                                 
9 Despertada na Inglaterra, em meados do século 18, a Revolução Industrial marcou definitivamente a transição 
do feudalismo (marcado pela acumulação primitiva de capitais) para o capitalismo (relacionado ao predomínio 
do capital mercantil sobre a produção). Iniciada com o avanço da produção de bens de consumo – 
principalmente nos setores têxteis e de energia –, a Revolução se espalhou pelo mundo todo, no século 19, 
expandindo setores de transporte. No século 20, os avanços correspondem aos conglomerados industriais, às 
multinacionais, à indústria química e eletrônica, aos meios de comunicação e, entre outros, à produção em série. 
No último período mencionado, muitas críticas a esse sistema foram feitas, não só por intelectuais, mas como 
pela própria mídia. Exemplo significativo é filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que, de forma sutil e 
irônica, mostra como a industrialização e a modernidade “engoliam” as classes trabalhadoras dos Estados 
Unidos, na década de 1930. 
10 O liberalismo é uma filosofia política – sistematizada pelos estritos John Locke (1632-1704) e Adam Smith 
(1723-1790) – que valoriza a autonomia moral e econômica da sociedade, em oposição à concentração de 
poderes políticos. Seu fortalecimento se deu na Europa, em meados do século 19. 
11 As primeiras teorias da comunicação de massa, formuladas no início do século 20, já davam conta de ilustrar 
essa questão. Desenvolvidas nos centros intelectuais norte-americanos, as primeiras conjecturas da área se 
dedicaram a traduzir o impacto dos conteúdos midiáticos junto às massas, deixando claro que, por sua natureza 
amorfa, os grandes coletivos estavam totalmente suscetíveis à manipulação e à persuasão. 
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se localiza no período que compreende os séculos 18 e 19, embora só no século 20 os 

resultados dessa transformação brusca apareçam com maior vulto, principalmente com 

relação à mídia. De acordo com Ecléa Bosi (1986, p. 32), “o contexto privilegiado da 

comunicação de massa é a sociedade industrial do século XX, que tem entre seus traços 

definidores a democratização da informação”. Luiz Beltrão e Newton Quirino (1986, p. 28) 

também compreendem que, simultaneamente aos acontecimentos já descritos aqui, a 

comunicação se  tornou “o instrumento mais efetivo na implantação da sociedade de massa”. 

Asseguram os autores que, principalmente após o advento das mídias eletrônicas, como o 

disco e o fonógrafo, o rádio e a TV, “a tecnologia das comunicações” passou a oferecer à 

massa “novos meios de difusão de mensagens, que iriam permitir a imediata e simultânea 

recepção das mesmas informações a públicos os mais vastos, heterogêneos e dispersos”.  

Mas falar em comunicação de massa não é, necessariamente, o mesmo que falar em 

meios ou veículos que transmitem certas mensagens. “Nem sempre aquilo que é impresso, 

irradiado, teledifundido ou fixado em películas cinematográficas constitui comunicação de 

massa, que [...] tem no seu destinatário [...] uma das características fundamentais” 

(BELTRÃO, 2006a, p. 65).  

Vestígios das constatações feitas por Beltrão podem ser localizados no século 19, na 

Inglaterra. Em meio à ascensão da classe média, escritores passaram a depender do público 

para editar suas obras, e não mais dos mecenas e patrocinadores. Começa, assim, um novo 

tipo de relação entre os produtores de bens simbólicos e a sociedade. Além disso, com a 

expansão da imprensa no cenário europeu12, o número de pessoas interessadas por cultura 

cresceu consideravelmente. Para atender a essa demanda, os jornais começaram a oferecer 

conteúdos voltados a leitores “menos cultos”, criando, inclusive, produtos mais populares, 

como os penny papers13. 

 
A Revolução Industrial [...] traz para os grandes centros fabris levas e levas 
de analfabetos, recrutados nos países em que a sociedade permanecia em 
estágio cultural primitivo e na qual a educação popular se fazia 
principalmente por transmissão oral. Essa massa, não raro, desconhecia a 
própria língua da região para onde emigrara. A nova sociedade iria, 
necessariamente, reclamar outros veículos para o trânsito da comunicação. 

                                                 
12 É bom lembrar que, no Brasil, a imprensa só foi implantada em 1808, quando da chegada da Família Real 
Portuguesa ao Rio de Janeiro. O marco principal é a criação d’A Gazeta do Rio de Janeiro, em setembro daquele 
ano, sob a vigilância do Príncipe Regente, Dom João 6º. Meses antes, também começou a circular no território 
nacional o Correio Braziliense, jornal de língua portuguesa, editado em Londres, por Hipólito da Costa (1774-
1823) (MARQUES DE MELO, 2005, p. 15-20). 
13 Os penny papers (jornais do centavo) revolucionaram a imprensa da época, sendo muito mais baratos do que 
os grandes jornais. Para se manter, adotavam como estratégia a substituição das assinaturas por publicidade 
paga. São considerados os precursores dos atuais jornais populares. 
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E, assim, a tecnologia forneceu seguidamente o cinematógrafo, o rádio e a 
televisão, que poderiam completar o sistema de transmissão de informações 
e orientação ao homem-médio, ao homem-massa, àquele “homem ocupado” 
(e também a esse mesmo homem em suas horas de ócio) a que se referia o 
jornal de meio penny de Lord Northcliffe (BELTRÃO, 2006a, p. 66). 
 

Também é fato que a comunicação massiva evolui não apenas conforme os avanços 

tecnológicos; ela acompanha questões de ordem social e econômica, além de outros 

interesses, principalmente os de natureza política. Anamaria Fadul (1994, p. 57) lembra que a 

televisão havia sido inventada antes da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mas só se 

tornou indústria, efetivamente, no final da década de 1940. Além disso, a autora menciona 

que, na Itália, a televisão chegou em 1954, quatro anos após sua implantação no Brasil; 

conforme suas ponderações, trata-se de fenômeno “surpreendente”, tendo em vista “o estágio 

de desenvolvimento desse país europeu”. 

Nesse sentido, é importante pensar que os instrumentos técnicos que permitem a 

difusão de mensagens a um grande número de pessoas, bem como o conjunto de indivíduos 

que formam a massa, não são as únicas características desse conjunto comunicacional. 

Samuel Pfromm Neto (1972, p. 35) elenca uma série de outros aspectos, entre eles o fato de 

os meios de comunicação de massa (MCM) estabelecerem um tipo de comunicação unilateral, 

“num só sentido (one-way communication)”. Mesmo dispondo de vários tipos de feedbacks – 

tais como índices de audiência e de circulação, número de assinantes ou de espectadores, 

correspondências recebidas pelas redações e pelas equipes de produção –, esses meios 

geralmente promovem uma “comunicação-monólogo”, cuja “transmissão e recepção de 

estímulos simbólicos de uma fonte para um receptor” não oferece grande chance de diálogo. 

Outro ponto a ser realçado são os rápidos ou instantâneos fluxos de difusão, que tanto 

podem ser analisados sob a ótica dos meios eletrônicos – especialmente da internet, com sua 

produção em “tempo real” (MORETZSOHN, 2002) –, como também podem incluir jornais, 

revistas e até mesmo livros, que tratam de assuntos com nível de atualidade bem próximo ao 

momento de sua circulação. Ademais, Wilbur Schramm (1970, p. 144-145) dá a entender que 

a comunicação massiva promove uma reorganização social, combatendo privilégios, 

disseminando informação, educação e entretenimento a grandes coletivos. “A democracia 

política, a oportunidade econômica, a educação pública livre, a Revolução Industrial e a 

comunicação de massa estiveram todas inter-relacionadas na vida e na sociedade humanas em 

muitos continentes”. 

A evolução da mídia na sociedade de massa fez nascer, como consequência, a “cultura 

de massa”. Como afirma Ecléa Bosi (1986, p. 32), “aquilo que até os meados do século XIX 
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significava a cultura (uma educação humanística ampla, mas acessível apenas à nobreza e à 

alta burguesia) não tem mais vigência à medida que os meios de informação, e mesmo os de 

formação profissional, se vão generalizando” 14.  

Rompendo os padrões vigentes até a era da industrialização, esse novo sistema cultural 

tem características particulares, ordenadas principalmente pelos “meios técnicos” de 

produção, armazenamento e difusão de conteúdos simbólicos (THOMPSON, 1998, p. 26), 

além de incorporar questões de ordem social e econômica. 

 

 

2. Cultura de massa 

 

O tempo é fator capital para a compreensão da cultura de massa. Diz Alfredo Bosi 

(2006, p. 8) que “o andamento dos meios de comunicação de massa acerta o passo com a 

produção e o mercado próprios de uma sociedade capitalista de feições internacionais. O 

imperativo categórico desse tempo social é o da fabricação ininterrupta de signos com vistas 

ao consumo total”. Trocando em miúdos, o ritmo de produção industrial característico dessa 

sociedade se estendeu aos sistemas culturais, submetendo-os a um movimento acelerado.  

Na cultura popular, o tempo é cíclico e fundamentado no “retorno a situações e atos 

que a memória grupal reforça” (BOSI, A., 2006, p. 11). Na cultura erudita15 – considerada 

como a “cultura por excelência”–, o ritmo pressupõe o movimento de uma consciência 

histórica. A cultura de massa, por sua vez, é caracterizada pela “lei do maior número, no 

prazo mais breve e com o lucro mais alto”, a qual “determina o valor e o sabor do signo-

produto” (BOSI, A., 2006, p. 9). Em outras palavras, trata-se da cultura propiciada pelos 

meios de reprodução técnica, promovida para prender a atenção e o interesse do público, que 

acaba perdendo sua memória social, em virtude do tempo corrido da produção e da circulação 

dos bens simbólicos.  

Ecléa Bosi (1986, p. 76) mostra que a caracterização da masscult tende a ser negativa: 

                                                 
14 A palavra cultura pressupõe um território complexo. De origem latina, culter, tendo se desdobrado no inglês, 
coulter, significa relha de arar. Seu sentido original, portanto, remete ao “cultivo” da terra. Ao longo do tempo, o 
termo assumiu, entre outros, o sentido de civilização e educação, bem como é utilizado para designar as artes, 
em geral, e os costumes. Afirma Terry Eagleton (2005, p. 9) que a palavra cultura “mapeia em seu 
desdobramento semântico a mudança histórica da própria humanidade, da existência rural para a urbana, da 
criação de porcos a Picasso, do lavrar solo à divisão do átomo”. Não é à toa que o antropólogo Néstor García 
Canclini (2006) tenha descoberto mais de 300 usos distintos para o termo (e ainda considera o montante baixo). 
15 Também classificada como “cultura superior” ou “alta cultura”. Segundo Afredo Bosi (2006, p. 14), o que 
singulariza essa cultura “é a possibilidade que ela tem de avaliar a si mesma; em última instância, é a sua 
autoconsciência”. Mais adiante, o autor assegura que “a cultura ‘superior’ conserva-se enquanto forma menti, 
mas supera os conteúdos já datados. O seu ritmo supõe o movimento da consciência histórica”. 
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“não há personalidade, não há, portanto, condições de estilo e de arte quando os produtores 

aplicam a seus programas alguns padrões rígidos de efeitos como únicos critérios a seguir”. 

Segundo a autora, a cultura massificada produz modismos sem estar fixada em experiências 

do cotidiano da sociedade; por essa razão, constitui-se numa cultura efêmera, formatada em 

padrões preestabelecidos. A mesma observação é feita por Harold Wilensky (1987, p. 262), 

que adota o termo “cultura de massa” para designar os produtos culturais “manufaturados” 

para um mercado que valoriza dois aspectos: a “estandardização” e o “comportamento de 

massa”. O primeiro corresponde ao fato de que a cultura de massa “almeja agradar ao gosto 

médio de uma audiência indiferenciada”; já o segundo aponta para uma conduta comum a 

essa sociedade: “uma resposta uniforme e direta a símbolos remotos”.  

As discussões a respeito desse fenômeno emergiram na primeira metade do século 20, 

ao mesmo tempo em que insurgiram as considerações sobre a sociedade e sobre os meios de 

comunicação de massa. Conforme McQuail (2003, p. 96), “historicamente a primeira questão 

‘cultural’ da agenda da teoria dos media foi o carácter da nova cultura de massas tornado 

possível pela comunicação de massas”. Todavia, Jerzy Toeplitz (1972, p. 105) afirma que é na 

década de 1960 que a expressão “cultura de massa” passa a ser mais utilizada. Naquele 

momento, a cultura de massa era entendida, nos países ocidentais, como um lado oposto ao da 

cultura idealizada pelos países socialistas do leste europeu, que valorizavam o uso educativo 

dos meios de comunicação, os quais poderiam “propagar valores culturais concretos”. Em 

nações como os EUA, a mídia – principalmente a eletrônica, já com avançado progresso – 

apresentava-se muito mais como oferta de divertimento. 

 
Por um lado, existe a necessidade de informar, mas também de explicar o 
porquê das coisas, não mediante argumentos passionais e sim através de um 
julgamento científico. O segundo fator é a necessidade de divertir, de 
permitir aos espectadores escapar às realidades que os cerca [sic] e alimentar 
seus sonhos (TOEPLITZ, 1972, p. 104). 
 

Para Edgar Morin (2009, p. 15), em sua obra antológica a respeito do assunto16, a 

cultura de massa – identificada por ele como “a terceira cultura” – “constitui um corpo de 

símbolos, mitos e imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de 

projeções e de identificações específicas”. As reflexões do autor levam a crer que tal sistema 

ocupa um espaço peculiar nas sociedades “policulturais”, congregando diferentes aspectos da 

                                                 
16 O livro de Edgar Morin, L’espirit du temps (O espírito do tempo), foi publicado em 1962, na França. No 
Brasil, a primeira edição em português, batizada de Cultura de massa no século XX, data de 1967, tendo sido 
editada pela Forense Universitária, do Rio de Janeiro. Em 2009, a versão brasileira chegou à 9ª edição. Em sua 
obra, o autor passa pelos mais importantes temas da cultura de massa, encerrando suas discussões com algumas 
interrogações sobre o futuro. 
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vida humana17. Por isso mesmo, sua estrutura e sua compreensão sugerem complexidade, ao 

contrário do que se pode pensar a partir de uma observação superficial da circulação de 

produtos culturais “enlatados”. 

A cultura de massa é entendida, na perspectiva moriniana, como uma cultura 

universal. Tendo suas bases fincadas no modus operandi capitalista, especialmente no padrão 

norte-americano, ela tende a “reconduzir o espírito ao presente”, diferentemente dos demais 

tipos de cultura, caracterizados pela retomada das experiências sociais e da liberdade de 

pensamento, questões já tratadas aqui. “A adesão e a aderência ao presente fazem da cultura 

de massa a cultura de um mundo em transformação sucessiva; mas, cultura no devir, ela não é 

cultura do devir. Ela permite ao homem aceitar, mas não assumir sua natureza transitória e 

evolutiva” (MORIN, E., 2009, p. 176).  

Outro aspecto defendido por Edgar Morin (2009, p. 13) é que a cultura massiva 

implica dependência. Refere-se o autor a uma “segunda colonização”, a qual, dessemelhante à 

conquista e à dominação de territórios geográficos pelos modos tradicionais, “penetra na 

grande reserva que é a alma humana”. Essa colonização cultural impõe valores “universais” 

que substituem, em larga medida, os padrões característicos de determinadas nações. Tal fato 

é discutido por Paulo Freire (1983, p. 178), em sua “pedagogia do oprimido”, na qual defende 

que a invasão cultural é “indiscutivelmente alienante” e consiste numa “violência ao ser da 

cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado ao perdê-la”, na medida em 

que este se molda de acordo com a visão de mundo imposta pela cultura dominante. 

Pelo mesmo caminho segue Júlia Falivene Alves (2001, p. 62), ao analisar o processo 

de colonização cultural do Brasil pelos EUA. Para ela, a difusão da cultura de massa é 

imbuída de forte carga de ideologia, quase sempre despercebida por aqueles que consomem 

os produtos desse sistema. “Os valores ideológicos [...] tornam-se tão arraigados nos membros 

da sociedade que muitas vezes acontece de algumas pessoas lutarem contra alguns deles e 

aceitarem outros, sem perceberem que todos servem aos mesmos interesses dominantes”.  

José Marques de Melo (2006a, p. 167-168) também avalia as pistas reflexivas lançadas 

por Edgar Morin a respeito da “segunda colonização”, chegando à seguinte conclusão: 

 
A tese de Morin não encerra [...] grande novidade, uma vez que a presença 
dos meios de comunicação, especialmente da imprensa, nas áreas 
colonizadas pelas nações européias, sempre obedeceu ao imperativo de 

                                                 
17 No pensamento de Morin, as sociedades modernas são policulturais, uma vez que focos de cultura, das mais 
diferentes naturezas, encontram-se em situações do dia-a-dia. “O mesmo indivíduo pode ser cristão na missa de 
manhã, francês diante do monumento aos mortos, antes de ir ver Le Cid no T.N.P. e ler France-Soir e Paris-
Match” (MORIN, 2009, p. 16). 
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introjetar a cultura e a ideologia do colonizador, buscando assim tornar 
menos odiosa a dominação pública. O que ela apresenta de novo é o fato de 
que, forçadas pela nova realidade histórica, sobretudo a vitória da revolução 
socialista na Rússia, as potências colonizadoras tiveram que encontrar novos 
caminhos para manter o controle das áreas conquistadas, resguardando-as 
inclusive da penetração da influência de outras nações capitalistas 
concorrentes. Para tanto, o desenvolvimento dos novos veículos de 
comunicação eletrônica foi decisivo, uma vez que possibilitou, de um lado, a 
garantia de mercados para as antigas nações colonizadoras, e, de outro, a 
certeza de que o germe do socialismo, espraiando-se por todo o globo, seria 
bombardeado sistematicamente. 
 

É interessante notar que a função colonizadora dos meios de comunicação esbarra não 

só em questões políticas, como também em aspectos econômicos. Apenas para citar, o cinema 

hollywoodiano movimenta, anualmente, cerca de U$ 80 bilhões – segundo dados da Motion 

Pictures Association of America18–, tendo seus filmes distribuídos para o mundo inteiro 

(ADVANCING…, 2009, on-line). Outro exemplo que pode ser resgatado são as marcas de 

publicações jornalísticas impressas comercializadas e implantadas em diferentes lugares, 

sempre mantendo padrões e características originais, como é o caso da revista norte-

americana Rolling Stone19, publicada em 12 países, além dos EUA. 

De volta às considerações feitas por Morin (2009, p. 69), convém mencionar outro 

ponto-chave para a leitura da cultura de massa: sua função de entreter. Os tipos “tradicionais” 

de cultura, especialmente a cultura erudita, colocam-se como espécies de inquietação aos 

sistemas e, por isso, remetem a um exercício intelectual. A mass culture, no entanto, ocupa-se 

de preencher o tempo livre decorrente da diminuição das jornadas de trabalho – também 

característica do processo de industrialização –, oferecendo-se como opção de lazer. “É 

essencialmente esse lazer que diz respeito à cultura de massa; ela ignora os problemas do 

trabalho, ela se interessa muito mais pelo bem-estar do lar do que pela coesão familiar, ela se 

mantém à parte (se bem que possam pesar sobre ela) dos problemas religiosos e políticos”. 

O divertimento proporcionado pela cultura massiva, portanto, retira o “homem-massa” 

– para usar novamente a expressão de Ortega y Gasset – das atribulações do dia a dia e o 

coloca em outra esfera da vida. Ainda para Edgar Morin (2009, p. 70), com a “leitura dos 

fatos diversos” ou com a hipnose provocada pelo vídeo, “matamos o tempo, fugimos da 

                                                 
18 A Motion Picture Association of America (MPAA) é uma entidade sem fins lucrativos, com sede nos Estados 
Unidos, formada para defender os interesses dos maiores estúdios produtores de filmes daquele país.  
19 A revista Rolling Stone foi fundada em 1967, na cidade de San Francisco (EUA), pelo editor Jann Wenner e 
pelo crítico musical Ralph J. Gleason. No início, tratava-se de uma publicação dedicada à contracultura hippie 
daquela década. Porém, com o tempo, foi se distanciando das publicações undergrounds e adotando padrões 
jornalísticos mais tradicionais. Atualmente, a metade do conteúdo de cada edição é produzida pelo país que a 
edita e a outra parte é fornecida pela matriz norte-americana. No Brasil, sua edição de número zero circulou em 
1971. Em plena Ditadura Militar, conseguiu manter-se apenas até a 36ª edição. Em outubro de 2006, a edição 
brasileira foi relançada, com projeto editorial e gráfico inovado (GUIMARÃES & GOMES, 2009). 
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angústia ou da solidão, estamos em outro lugar”, cercado de “felicidade”, “amor” e 

“erotismo”, rodeado por “olimpianos”20.  

 De fato, todas as características aqui apresentadas dizem respeito ao conceito de mass 

culture originado nos Estados Unidos. No entanto, é preciso notar um detalhe importante 

nessa nomenclatura: a cultura à qual os cientistas sociais têm se debruçado não é feita pela 

massa, mas, sim, para a massa. Por essa razão, no final da década de 1940 emerge uma nova 

conceituação que se tornou, talvez, até mais comum e mais bem aceita do que sua primeira 

versão: a “indústria cultural”. 

 

 

2.1. Indústria cultural, uma outra concepção 

 

O conceito de indústria cultural foi cunhado pelos filósofos alemães Theodor Adorno 

(1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), em 1947, na obra Dialektik der aufklärung 

(Dialética do esclarecimento). Exilados nos EUA, os primeiros representantes da Escola de 

Frankfurt21 expuseram suas visões a respeito da cultura na sociedade capitalista, mostrando 

como a produção cultural e intelectual já era guiada, em boa parte, por fundamentos 

mercadológicos (DALLA COSTA, MACHADO & SIQUEIRA, 2006, p. 38-39).  

Alfredo Bosi (2005, on-line) explica que, para aqueles teóricos, principalmente para 

Adorno, a expressão “cultura de massa” era imprópria, pois poderia sugerir aquilo que foi 

colocado anteriormente nestas linhas: uma cultura produzida pela massa, “como se as massas, 

que são alguma coisa anônima (massas de uma cidade, massas de um país – a palavra “massa” 

já é por si anônima), produzissem cultura”. Por isso mesmo, substituíram o conceito por 

“indústria cultural”. 

                                                 
20 Os pontos aqui destacados são discutidos por Edgar Morin em Cultura de massas no século XX, mais 
precisamente no Volume 1 – “Neurose”. De acordo com as colocações do autor, esses pontos são característicos 
do espírito do tempo e, constantemente, são reforçados pela mídia. Especialmente com relação aos “olimpianos”, 
vale explicar que o termo alude aos moradores do monte Olimpo – a habitação das divindades pagãs, conforme 
reza a mitologia grega –, mas diz respeito às figuras cultuadas pelos meios de comunicação, tais como 
celebridades e artistas. No mundo contemporâneo, essas personalidades correspondem aos deuses da Grécia 
Antiga. “Esse novo Olimpo é, de fato, o produto mais original do novo curso da cultura de massa. As estrelas de 
cinema já haviam sido anteriormente promovidas a divindades. O novo curso as humanizou. Multiplicou as 
relações humanas com o público. Elevou ao estrelato as cortes reais, os playboys, e até certos homens políticos” 
(MORIN, E., 2009, p. 106). 
21 Escola de Frankfurt é o nome dado ao grupo de filósofos e cientistas sociais, de tendências marxistas, que se 
originou em 1923, com a criação do Institut für Sozialforschung (Instituto para a Pesquisa Social), órgão 
independente, mas que funcionava junto à Universidade de Frankfurt (Alemanha). Inicialmente, o grupo tinha 
como objetivo a teorização a respeito dos movimentos operários da Europa. A partir de 1930, quando Max 
Horkheimer assume a direção do Instituto, o foco se voltou para a pesquisa e a análise crítica do capitalismo 
moderno, principalmente no que dizia respeito à sua superestrutura (SANTOS, R. E., 2003, p. 87). 
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Aqui, a tônica vem no substantivo “indústria”, que são artefatos, são coisas 
feitas para serem fruídas pela massa. Não só objetos, mercadorias, como 
também bens culturais: novelas, músicas, enfim, todo tipo de informação e 
de artefato que imite a arte e de algum modo utilize certos princípios de 
formalização artística, mas que tem por objeto cativar o que seria o gosto 
desse público, que torna tudo enorme e anônimo. E aí fica a tripartição, 
resumindo: cultura universitária, cultura popular e, no meio, no grande meio 
que acaba tocando tanto a cultura universitária como a cultura popular e 
invade todas as casas de todas as classes, nós teríamos a indústria cultural 
(BOSI, A., 2005, on-line). 
 

As considerações que permearam a formulação do conceito de indústria cultural 

partiram de perspectiva crítica, que deve ser reavaliada antes de ser direcionada ao cenário do 

século 21. Tal alerta tem sido feito por vários pesquisadores latino-americanos, especialmente 

pela profa. Dra. Anamaria Fadul, da Universidade de São Paulo (USP), em muitos de seus 

textos e em discussões promovidas em eventos científicos22. Na concepção da professora, o 

campo da comunicação padece de uma espécie de “maldição frankfurtiana” – termo que 

remete ao pensamento gerado pela Escola de Frankfurt, cuja base se encontra, entre outras 

referências, nas ideias de Adordo e de Horkheimer –, responsável por “demonizar” a mídia e 

os produtos por ela oferecidos. Percebe Fadul que as considerações da chamada Teoria Crítica 

não têm sido datadas no espaço e no tempo, provocando uma grande tendência, entre as 

gerações mais jovens, a fazer críticas severas aos MCM sem antes conhecê-los e sem 

ponderar aspectos positivos e negativos. 

Retomando o ponto inicial, convém explicar que Adorno e Horkheimer observaram 

que a industrialização dos bens simbólicos adapta a cultura ao consumo das massas. Como 

afirmam Armand Mattelart e Michèle Mattelart (2007, p. 77), “a indústria cultural fornece por 

toda a parte bens padronizados para satisfazer às numerosas demandas, identificadas como 

distinções às quais os padrões da produção devem responder”.  

Adorno (1987, p. 288) é categórico ao refletir sobre o processo de industrialização da 

cultura, afirmando que a esta o que primordialmente interessa é o lucro. “As mercadorias 

culturais da indústria se orientam [...] segundo o princípio de sua comercialização e não 

segundo seu próprio conteúdo e sua figuração adequada”. Suas considerações deixam claro 

que, no cenário em destaque, são determinantes os recursos utilizados para que as mercadorias 

possam permanecer no mercado, não importando a “autonomia da obra de arte”, a qual se vê 

“abolida pela indústria cultural”.  

                                                 
22 Como exemplo, vale mencionar o 6º Simpósio Nacional de Ciências da Comunicação (Sinacom), promovido 
pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), em São Paulo, nos dias 11 e 
12 de dezembro de 2007. Ao participar da sessão de abertura daquele evento, a professora Anamaria Fadul 
reforçou seu posicionamento a esse respeito. 
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Em resumo e em conformidade com a perspectiva ora apresentada, a indústria cultural 

existe por dois motivos básicos: o primeiro é decorrente da própria técnica de reprodução (ou 

de produção em série); o outro é resultado da concentração econômica, tendo em vista que o 

capital concentrado pode ser aplicado à técnica. “A indústria cultural é a integração 

deliberada, a partir do alto, de seus consumidores. Ela força a união dos domínios, separados 

há milênios, da arte superior e inferior. Com o prejuízo de ambos” (ADORNO, 1987, p. 287). 

Pouco antes de Adorno e Horkheimer empregarem o termo “indústria cultural” e 

discorrerem a respeito de suas características, o ponto que concerne à reprodução de obras 

culturais foi levantado por outro integrante do grupo frankfurtiano: Walter Benjamin (1892-

1940), que, em seu emblemático ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica, discute o papel do cinema e da fotografia no processo de industrialização da cultura. 

Para ele, a obra de arte sempre foi reprodutível, em sua essência. Contudo, a reprodução 

técnica, além de diferenciar-se da cópia manual – considerada falsificação –, pode acentuar 

alguns aspectos que certamente não seriam percebidos no trabalho original; também leva em 

conta que a obra reproduzida pode aproximar a arte daqueles que não teriam possibilidade de 

conhecê-la, caso não tivessem contato com essa outra versão (BENJAMIN, 1986). 

 Como se vê, as reflexões de Benjamin não são encobertas pela mesma nuvem 

pessimista que predominou na formação da Escola de Frankfurt23. Convém deixar claro, no 

entanto, que apesar de observar alguns aspectos positivos desse fenômeno, esse teórico 

“reconhece que, mesmo na reprodução mais perfeita, está ausente o aqui e agora da obra de 

arte, sua tradição, sua unicidade e sua condição de objeto cultuado” (DALLA COSTA, 

MACHADO & SIQUEIRA, 2006, p. 45). Em seu pensamento, ao ser reproduzida em série, a 

obra de arte perde a sua “aura”. Na avaliação de Jesús Martín-Barbero (2008, p. 82), “a morte 

da aura na obra de arte fala não tanto da arte quanto dessa nova percepção que, rompendo o 

envoltório, o halo, o brilho das coisas, põe os homens, qualquer homem, o homem de massa, 

em posição de usá-las e gozá-las”. 

 Reflexões mais recentes a respeito da “indústria cultural”, como as de Francisco 

Rüdiger (2002, p. 241-242), indicam que tal expressão tende, cada vez mais, “a se tornar 

obsoleta”, uma vez que os produtos culturais industrializados – principalmente aqueles que 

carregam a marca de grandes empresas ou os que são assinados por grandes grupos de mídia – 

já não processam a mesma ideia de produção seriada de obras de arte, à qual Benjamin e 

                                                 
23 O distanciamento de Walter Benjamin dos ideais apocalípticos da Escola de Frankfurt é discutido por 
Anamaria Fadul (1980), em sua tese de doutoramento – O futuro no presente: perspectivas para uma teoria dos 
meios de comunicação de massa –, defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). 
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Adorno se referiram. Esses produtos culturais tornaram-se “mercadorias funcionais” e 

“serviços coletivos” de entretenimento. 

 
As fronteiras entre essa produção e a vida das massas continuam se 
apagando, embora nenhuma mudança profunda tenha havido na segunda, e 
entre os espetáculos estéticos de primeira grandeza que os homens se dão, 
além do consumo de todo o tipo de quinquilharia, contam-se cada vez mais 
os exercícios oferecidos pelos divertimentos eletrônicos e os processos de 
sua própria conversão, calculada nos mínimos detalhes, em coletivos 
abstratos, conforme se pode ver, por exemplo, durante as cerimônias 
olímpicas e os funerais das celebridades (RÜDIGER, 2002, p. 243). 
 

Além do mais, segundo Virginia Fonseca (2008, p. 69), para os pesquisadores da 

Economia Política da Comunicação24, a unidade “indústria cultural” é inexistente. O que há, 

nessa perspectiva, “é um conjunto constituído por elementos que se distinguem fortemente 

entre si, por setores que apresentam leis de padronização própria. Cada indústria (cinema, 

imprensa, rádio, TV) obedece a uma lógica particular”. Os pensadores desse segmento 

advertem que o mais correto é a utilização da nomenclatura “indústrias culturais”. Conceber a 

industrialização da cultura no plural representa, conforme Mattelart e Mattelart (2007, p. 113), 

“o abandono de uma visão demasiadamente genérica dos sistemas de comunicação”, com a 

possibilidade de inserção “na complexidade dessas diversas indústrias para tentas 

compreender o processo crescente de valorização das atividades culturais pelo capital”. 

Mesmo que o conceito de indústria cultural não tenha sido esboçado como sinônimo 

de meios de comunicação, mas, sim, para se referir à “transformação da mercadoria em 

cultura e da cultura em mercadoria” (BARBOSA, M. G., 2004, on-line), não se pode deixar 

de lado o fato de que a mídia se configura como uma grande indústria, formada por 

conglomerados de comunicação que se dedicam à produção de conteúdos conforme uma 

lógica mercantil. Atualmente, muitas publicações, especialmente aquelas que se 

especializam25 em determinados assuntos, “são produzidas segundo orientações 

mercadológicas, baseadas em pesquisas, para atender a [...] diferentes tipos de público” 

(MARQUES, 2006, p. 35).  

Para discorrer sobre os meios massivos como componentes da indústria cultural, é 

indispensável estabelecer alguns parâmetros, principalmente a fronteira que separa a “grande 

                                                 
24 Campo de reflexão que se destina a questionar e discutir as questões de natureza econômica que envolvem as 
comunicações midiáticas. 
25 As discussões a respeito da especialização do jornalismo não são recentes. Já no início da década de 1980, 
Mário Erbolato (1981) publicou um manual didático intitulado Jornalismo especializado: emissão de textos no 
jornalismo impresso, no qual discorre a respeito da segmentação jornalística. Embora tendo sido publicado há 
quase três décadas, tal material ainda não foi suplantado, continuando a constituir-se como uma referência para 
pesquisadores, professores e alunos da área. 
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imprensa” – jornais e revistas – dos meios eletrônicos – rádio, televisão e cinema. De acordo 

com Fábio Cardoso Marques (2006, p. 35), ao longo do século 20, até por volta da década de 

196026, os meios que correspondem à segunda classe aludida sempre se mostraram mais 

caracterizados enquanto indústria: emissoras de TV, por exemplo, sempre (ou quase sempre) 

buscaram moldar seus produtos ao gosto do telespectador e conforme os índices de audiência; 

o cinema (pelo menos, o cinema comercial27), por sua vez, também sempre foi direcionado ao 

consumo, incorporando filmes editados de acordo com padrões de preferência do público. Na 

outra ponta, jornais e revistas semanais, embora também inseridos no mercado midiático, 

mantinham-se como espaços para discussões a respeito de temas diversos, voltados para o 

bem-estar social. A realidade dos últimos anos, entretanto, parece ser outra.  

A intensificação do processo de industrialização de jornais e revistas acena para um 

jornalismo mais preocupado com seu sucesso no mercado do que propriamente com o teor e a 

consistência da informação. Essa “subordinação” à lógica empresarial procura “seduzir o 

maior número possível de leitores” (FONSECA, 2002, p. 139), permitindo que setores 

comerciais determinem quais espaços serão destinados a conteúdos editoriais e quais serão 

ocupados por publicidade. “Alguns desses veículos sofreram grande reestruturação e 

passaram a adotar sistemas de controle de produtividade e produziram manuais de redação 

para orientar seus profissionais a seguirem um padrão de trabalho” (MARQUES, 2006, p. 35). 

O movimento que levou o jornalismo a converter-se em mercadoria e a se tornar “um 

produto à venda” (MEDINA, 1988) não foi encetado recentemente. Ao contrário, teve início 

com o próprio despertar da comunicação de massa. Um exemplo dessa constatação é atribuído 

por Martín-Barbero (2008, p. 176) ao folhetim28, que, já nos anos de 1830, caracterizou-se 

como a primeira iniciativa da imprensa na publicação de textos em “formato popular de 

massa”. “Fenômeno cultural muito mais que literário, o folhetim conforma um espaço 

privilegiado para estudar a emergência não só de um meio de comunicação dirigido às 

massas, mas também de um novo modo de comunicação entre as classes”. 

                                                 
26 Segundo Virgínia Fonseca (2002, p. 126), a implantação do mercado de bens simbólicos no Brasil tem início 
nos anos de 1960 e se intensifica na década posterior. É fruto das bases de governo desenvolvimentista lançadas 
por Juscelino Kubitschek, no período de 1956 a 1960, tendo se aprofundado durante o regime militar. 
27 Entende-se por cinema comercial aquele tipo de produção feita com a nítida intenção de ser consumida, 
atingindo margem satisfatória de bilheteria, e que se opõe ao cinema de arte (ou de autor), comum na Europa e 
em alguns países da América Latina, e ao cinema alternativo (aceito, em alguns casos, como “cinema 
marginal”). São filmes que, geralmente, exploram assuntos atuais ou modismos, sem inspirar reflexão. Já nas 
décadas de 1930 e 1940, em Hollywood, considerada a maior “fábrica” cinematográfica do mundo ocidental, os 
filmes sempre abordavam algum tema que suscitasse um hapy end (final feliz). 
28 O folhetim – do francês feuilleton (folha de livro) – é uma narrativa seriada que se enquadra nos gêneros 
literários “prosa de ficção” e “romance”. Sua característica básica é ser publicado em capítulos e apresentar 
histórias com “ganchos” voltados intencionalmente para prender a atenção do leitor. Algumas considerações a 
esse respeito serão tecidas no Capítulo 2 deste trabalho. 
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A mercantilização da comunicação, definida por Douglas Kellner (2001, p. 27) como 

característica da “cultura da mídia”29, tornou-se dominante no contexto social após o advento 

da televisão, em meados do século 20. É a partir daquele momento que “a mídia veicula uma 

forma comercial de cultura, produzida por lucro e divulgada à maneira de mercadoria” 

(BELTRÃO, 2006a, p. 70). De tal modo, os meios e comunicação de massa reorganizam a 

percepção do público com relação a espaço e tempo, atualizando padrões e valores “perdidos” 

no tempo. 

Em observação a respeito dos avanços e das mudanças na sociedade, Denis de Moraes 

(2003, p. 188) identifica que, nas últimas décadas, a mídia passou a ocupar lugar de destaque 

no âmbito das relações produtivas e sociais, resultando no avanço do neoliberalismo30. Esse 

progresso, segundo ele, “repousa, em larga medida, na capacidade demonstrada pelas 

indústrias de informação e entretenimento de operar como máquinas produtivas que 

estruturam, simbolicamente, o capitalismo sem fronteiras”. 

Não há dúvidas de que existem diferentes possibilidades para a leitura das 

manifestações da comunicação de massa. Algumas assumem postura nitidamente crítica e 

denunciadora, promovendo julgamentos a respeito do papel dos meios e de sua influência 

junto à população. Outras buscam identificar a função exercida pelos mesmos, com vistas a 

entender de que forma ocorre a estabilidade (ou a não estabilidade) do organismo social. E há 

aquelas que se pautam pelos aspectos culturais do processo. Todas elas, no entanto, se 

encontram no ponto em que se focam no fenômeno em voga, projetando os mass media como 

elemento singular para qualquer discussão que se pretenda fazer a respeito da sociedade.  

 

 

3. Funções da comunicação de massa 

 

 Esta investigação se constrói com base na teoria funcionalista31 dos meios de 

comunicação, a qual, nas palavras de Mauro Wolf (2005, p. 49), simboliza “o desmentido 

                                                 
29 O conceito de “cultura da mídia” diferencia-se do termo “cultura de massa” por compreender que os conteúdos 
midiáticos – embora produzidos para um grande público – são consumidos individualmente. 
30 O termo “neoliberalismo” remete à doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e alguma 
restrição à intervenção estatal sobre a economia, a qual deve ocorrer em grau mínimo. É utilizado com essa 
conotação desde a década de 1970. 
31 Teoria que se enquadra no Funcionalismo, ramo das ciências sociais que intenciona explicar a sociedade à luz 
das funções desempenhadas por indivíduos ou instituições. Sua base encontra-se na obra de Émile Durkeim – 
considerado o fundador da Sociologia –, para quem existem funções específicas a serem exercidas por pessoas e 
por órgãos de diferentes naturezas. Consequentemente, afirma o sociólogo, a má execução desses papéis provoca 
o desregramento da sociedade. Seu método de interpretação prevê objetividade e “é totalmente dominado pela 
idéia de que os fatos sociais são coisas e devem ser tratados como tais” (DURKHEIM, 2007, p. 149). 
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mais explícito ao lugar-comum segundo o qual a crise disciplinar do setor será essencialmente 

uma conseqüência da indiferença, do desinteresse, da distância entre teoria social geral e 

communication research”. Desse modo, tal teorização consiste em uma análise global dos 

mass media, com ênfase na explicação das funções exercidas por esses sistemas na sociedade. 

 O modelo estrutural-funcionalista representa o quarto estágio32 de evolução das 

pesquisas sobre comunicação massiva, cujo contexto de formação remonta aos EUA, no 

período entre as duas grandes guerras. O foco dessa corrente está na ação social, com vistas à 

sua aderência nos modelos de valor interiorizados e institucionalizados pelo sistema, o qual é 

“como um organismo, cujas diversas partes desenvolvem funções de integração e conservam 

o sistema. O seu equilíbrio e a sua estabilidade realizam-se por meio das relações funcionais 

que os indivíduos e os subsistemas ativam em seu complexo” (WOLF, 2005, p. 52). Em 

síntese, o princípio do qual se parte é o de que a lógica reguladora dos fenômenos é 

estabelecida pelas relações de funcionalidade que se manifestam em quatro pontos 

fundamentais: 1) conservação do modelo cultural e controle de tensões; 2) adaptação do 

sistema ao ambiente social; 3) tentativa de atingir objetivos, e 4) integração entre as partes 

que compõem o sistema. 

  Apesar de a teoria funcionalista dos mass media ser considerada como um 

desdobramento – ou seja, uma evolução – da primeira grande tradição de investigações em 

comunicação social (SANTAELLA, 2001, p. 31), não se pode fechar os olhos ao fato de que 

há muitas críticas a seu respeito, feitas principalmente por autores latino-americanos. Luís 

Ramiro Beltrán (1981, p. 17), por exemplo, denuncia que tal modelo se preocupa tão-somente 

com a preservação do status quo, trabalhando com a noção de emissores ativos e receptores 

passivos; Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2005, p. 57), por sua vez, teme a “perda do 

princípio explicativo de análise do objeto da comunicação, o qual reside em sua totalidade, 

isto é, enquanto fenômeno global que se insere de forma determinada numa sociedade 

historicamente dada”.  

 Mesmo diante das críticas, é importante ressaltar que não existe qualquer ação 

comunicativa desprovida de interesses. Entende-se, assim, que funções e efeitos estão 

intimamente relacionados ao próprio comunicar e são definidos exatamente por aquilo que se 

deseja atingir ou que se espera promover. “Todo comunicador, pois, exerce uma função, 

                                                 
32 Os estudos que configuraram a Escola Norte-Americana de Comunicação foram marcados, inicialmente, pelo 
interesse em compreender a manipulação exercida pela mídia, mais especificamente no que diz respeito à 
propaganda; num segundo momento, passaram a discutir os processos de persuasão; posteriormente, a tônica 
recai sobre a influência exercida pelos meios; finalmente, os pesquisadores começaram a se debruçar sobre a 
função dos meios de comunicação na sociedade. Esse último estágio foi, supostamente, o que mais marcou a 
trajetória dos estudos norte-americanos, tanto que a referida corrente é conhecida como “Escola Funcionalista”. 



 
43 

 

entendida como uma ação intencional com vistas à obtenção de um objetivo social 

determinado. Através da mensagem, o que pretende é levar o receptor a uma ação de interesse 

próprio e coletivo” (BELTRÃO & QUIRINO, 1986, p. 137).  

Recorrendo novamente ao que assegura Wolf (2005, p. 54), a atribuição de funções a 

um subsistema denota uma ação em acordo com as consequências que espelham o sistema 

social, em seu sentido mais amplo. Entretanto, é preciso pensar que não são apenas as 

características evidentes, identificadas pelas investigações de natureza estrutural-

funcionalista, que definem o sistema social. “Existem, portanto, funções (ou disfunções) 

indiretas, além das diretas; enfim, as funções (e disfunções) podem ser manifestas ou latentes: 

manifestas são as desejadas e reconhecidas, latentes são as funções (ou disfunções) nem 

reconhecidas, nem conscientemente desejadas”. Como afirmam Melvin De Fleur e Sandra 

Ball-Rokeach (1993, p. 155), a teoria da comunicação de massa confere à mídia o 

compromisso com a manutenção da estabilidade do sistema, ao motivar os componentes da 

sociedade a desempenharem seus respectivos papéis. 

Na literatura comunicacional, há grande número de referências sobre essas funções. 

“Sua importância não é apenas heurística. Como paradigmas ou modelos, essas listas podem 

servir de auxílio na estruturação do processo de investigação e na fixação de prioridades” 

(KUNCZIK, 2002, p. 73). Aqui, particularmente, buscar-se-á sinalizar apenas duas frentes de 

estudo, consideradas as que melhor traduzem esse contexto: as considerações de Harold 

Lasswell e de Charles Wright. 

 

 

3.1. Três funções essenciais  

 

 As bases para a compreensão das funções da comunicação de massa no sistema social 

se encontram na obra de Harold Lasswell. Publicadas originalmente em 1948, suas reflexões 

reúnem os elementos daquilo que se entende por teorias das diferenças individuais (de cunho 

psicológico) e torias das categorias sociais (de teor sociológico). Desse modo, consegue 

conduzir a “teoria contemporânea da comunicação de massa” a um ponto que liga o que os 

dois estágios mencionados levam em consideração (DE FLEUR, 1971, p. 177). 

 Voltado para questões já tratadas em diferentes momentos da história do 

conhecimento33, o teórico norte-americano afirma que “uma maneira conveniente para 

                                                 
33 A referência que aqui se faz corresponde às raízes das teorias da comunicação, ligadas aos tratados de 
Aristóteles (384-322 a.C.), que, na Grécia Antiga, discorria sobre a arte da retórica, estabelecida pelo discurso. 
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descrever um ato de comunicação consiste em responder às seguintes perguntas: Quem / Diz 

o quê / Em que canal / Para quem / Com que efeitos?” (LASSWELL, 1987, p. 105). Em 

conformidade com o que escreve Marques de Melo (2003a, p. 21), pode-se dizer que, no 

esquema aqui apresentado, estão 

 
definidos os elementos do paradigma comunicacional lasswelliano: canais, 
comunicadores, conteúdos, efeitos. Ele rompe a estreita dimensão dos 
estudos comunicacionais aristotélicos – cuja centralidade está no interior do 
processo: o discurso, o interlocutor e o ouvinte – incorporando o ambiente 
cultural, particularmente o seu contexto socipolítico – efeitos –, e ao mesmo 
tempo deslocando a centralidade do foco analítico para a tecnologia que dá 
suporte ao processo comunicativo – os canais. 
 

Em sua discussão, Lasswell revela que os estudos científicos acerca dos processos 

comunicacionais, realizados até o final da década de 1940, tinham forte tendência a se 

concentrar em uma única questão, ou seja, alguns se debruçavam sobre o “quem” (emissor), 

outros se propunham a decifrar o “que” se dizia (conteúdo), outros, ainda, se dedicavam a 

compreender o “canal” (meio), e assim por diante. Tal subdivisão do campo de investigações 

consiste, basicamente, em cinco setores: “análise de controle”, “análise de conteúdo”, “análise 

dos meios”, “análise de audiência” e “análise de efeitos” (MATTELART & MATTELART, 

2007, p. 40). 

Lasswell ainda observa que as distinções entre os estágios do processo da 

comunicação podem ser úteis, dependendo do contexto em que forem aplicadas. Adverte, 

porém, que, em alguns casos, é mais simples e vantajoso combinar dois ou mais tipos de 

análises, do que se deter em uma delas.  

 Muito embora tenha o cuidado de tratar das categorias assinaladas, Lassweell (1987, p. 

106) deixa claro que sua finalidade é outra: compreender “o ato de comunicação como um 

todo, em relação ao processo social global”. Privilegiando os ângulos estrutural e funcional, 

defende que a comunicação acarreta três funções básicas: 1) a vigilância sobre o meio 

ambiente; 2) a correlação das partes da sociedade em resposta ao meio, e 3) a transmissão da 

herança social de uma geração para a outra. 

A perspectiva lasswelliana é interpretada por Beltrão e Quirino (1986, p. 141) como 

indicadora de algumas áreas que compõem o campo da comunicação. A primeira corresponde 

ao jornalismo, cuja vigilância se dá por meio da informação noticiosa; a segunda diz respeito 

à propaganda, “como atividade de correlação, através da função persuasiva”; a terceira, por 

fim, recai sobre as relações públicas – somadas à educação –, cujo foco está na transmissão de 

conhecimentos e de valores. Igualmente, Marques de Melo (2006c) faz sua interpretação, 
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voltado para os gêneros midiáticos. Conforme a sequência original, garante o autor que essas 

classes comunicacionais se estruturam a partir das seguintes funções: 1) informacional 

(vigilância sobre o meio); 2) persuasiva (correlação das partes), e 3) educacional (transmissão 

da herança social).  

 Com base no mesmo panorama, Rüdiger (2004, p. 56-57) traduz as funções da 

comunicação dizendo que os meios massivos devem: 1) oferecer conteúdos que possibilitem 

às pessoas “disporem dos conhecimentos necessários para se conduzir socialmente e fazer 

frente aos problemas comuns”; 2) permitir que a sociedade estabeleça contatos entre si, 

coordenando seus comportamentos e reagindo “coletivamente às situações sociais”, e 3) 

manter a coesão social, “reforçando o cumprimento dos papéis sociais e responsabilizando-se 

pelo processo de socialização”. O autor ainda explica que, posteriormente, tal esquema “foi 

complementado, chamando-se a atenção para o fato de que o processo também pode provocar 

disfunções sociais, toda a vez que o mesmo leva os sujeitos a se desajustarem entre si e sua 

sociedade”. 

Wolf (2005, p. 13), ao tratar do modelo de Lasswell, parece se esquecer das 

contribuições oferecidas pelo norte-americano à formação da teoria funcionalista. Detém-se, 

desse modo, na análise sociopolítica proposta pelo autor, com destaque para as variáveis já 

descritas, deixando de lado as três funções que diz serem desempenhadas pelos meios de 

comunicação na sociedade. No entanto, destaca que, na perspectiva em questão, uma forte 

premissa é a de que “a comunicação é intencional e orientada para um objetivo, para obter um 

certo efeito, observável e mensurável na medida em que provoca um comportamento que, de 

certo modo, pode ser vinculado a esse objetivo”. 

É inegável que, dentre as várias referências existentes, foi Charles Wright (1968), 

teórico que será contemplado no próximo tópico, quem mais se aprofundou nos apontamentos 

de seu antecessor. E o fez não somente visando à explicação de cada um dos itens descritos, 

analisando-os minuciosamente, como procurando ir além e propondo adequações.  

 

 

3.2. Entreter, a quarta função 

 

 Mesmo que o paradigma lasswelliano apresente contribuição basilar para o 

entendimento das funções exercidas pelos mass media, não se pode negar que sua proposta 

não dá conta de expor um panorama total a esse respeito. Ensaios posteriores visaram à 

atualização de seu protótipo, de maneira a complementá-lo; entre eles, destaca-se a proposta 
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de Charles Wright, a qual foi apresentada em 1959, durante o 4º Congresso Mundial de 

Sociologia, realizado em Milão, Itália (WOLF, 2005, p. 54). 

 Wright não questiona os tópicos expostos por Lassweell, mas sugere um quarto 

elemento: a função de entreter. 

 
A detecção prévia consiste na coleta e distribuição de informações sôbre os 
acontecimentos do meio ambiente, tanto fora como dentro de qualquer 
sociedade particular. Até certo ponto, isso corresponde ao que é conhecido 
como manipulação de notícias. Os atos de correlação, aqui, incluem a 
interpretação das informações sobre o meio ambiente e a interação de 
conduta em reação a esses acontecimentos. Em geral, essa atividade é 
popularmente classificada como editorial, ou propaganda. A transmissão de 
cultura se faz através da comunicação das informações, dos valores e normas 
sociais de uma geração a oura ou de membros de um grupo a outros recém-
chegados. Comumente, é identificada como atividade educacional. Por fim, 
o entretenimento compreende os atos comunicativos com a intenção de 
distração, sem qualquer preocupação com os efeitos instrumentais que eles 
possam ter (WRIGHT, 1968, p. 19). 
 

 O entretenimento pode ser compreendido, conforme Beltrão e Quirino (1986, p. 141), 

como “função de diversão, de preenchimento de lazeres através de atrações artísticas de 

caráter popular”; refere-se, desse modo, “aos atos comunicacionais basicamente entendidos 

como diversões”. A diversão é proporcionada pelos meios de comunicação para preencher o 

tempo livre da população (MARQUES DE MELO, 2006d), consequente da redução da 

jornada de trabalho coletiva, fenômeno suscitado no período pós-Segunda Guerra.  

 Cabe destacar que, diferentemente das formas de divertimento individuais, em família 

ou em grupos, as quais podem ser definidas conforme o interesse de cada situação, o 

entretenimento em massa nivela as ofertas de lazer ao gosto da totalidade. Mas o próprio 

Wright (1968, p. 26) não deixa de dizer que essa função incorporada pela comunicação de 

massa acarreta algumas críticas, tendo em vista a possível perda da identidade dos produtos 

culturais34. “Por exemplo, críticos de cultura popular argumentam que o entretenimento em 

massa é disfuncional porque não consegue elevar o gosto do público ao nível obtido pelas 

formas de diversão muito menos extensivas, como teatro, livros ou ópera”. 

 Independentemente da crítica que se faz à função de entreter atribuída à comunicação, 

o que fez Wright, afirma Fábia Dejavite (2006, p. 51), foi considerar o entretenimento “como 

uma função autêntica, necessária e relevante, para a promoção do desenvolvimento intelectual 

e moral dos indivíduos”.  

 Vale ainda dizer que Wright não se limitou a definir a natureza e as funções da 

                                                 
34 Tais ideias também estão esboçadas no texto de Theodor Adorno (1987). 
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comunicação de massa. Observou, também, efeitos sociais desse conjunto da comunicação, 

afirmando que os veículos de comunicação atuam efetivamente no processo de socialização. 

Suas observações se amparam no método de análise funcional de Robert Merton35, que faz a 

distinção entre consequências (funções) e resultados indesejáveis (disfunções). “Merton 

chama de funções manifestas os efeitos pretendidos e de funções latentes os não pretendidos. 

[...] Qualquer ato isolado pode ter efeito funcional ou disfuncional” (WRIGHT, 1968, p. 20). 

 Na avaliação de Wolf (2005, p. 55), esse inventário das funções elaborado por Wright 

relaciona-se com quatro fenômenos comunicacionais: 1) vigência de um sistema de 

comunicação de massa na sociedade; 2) modelos específicos ligados a cada meio (imprensa, 

rádio, TV etc.); 3) ordem institucional e organizativa dos meios, e 4) consequências que 

derivam da atividade comunicativa desenvolvida pelos mass media. Na leitura de Michael 

Kunczik (2002, p. 72-73), a forma como é apresentado o enfoque dado às funções e às 

disfunções revela posição conservadora, a qual “encontra expressão, por exemplo, no 

argumento de que a contribuição dos meios de comunicação para a estabilização do controle 

deve ser classificada como funcional, enquanto se aplica o termo ‘disfunção’ para notícias que 

ameaçam a estabilidade das sociedades melhores”. 

 Esse posicionamento conservador, não se pode esquecer, é atribuído às teorias 

funcionalistas, em decorrência do momento histórico e do ambiente em que foram 

formuladas. Tal fato, no entanto, não pode ser tomado como justificativa para o abandono das 

reflexões geradas pela corrente norte-americana. Estas devem ser pensadas e reelaboradas à 

luz das urgências deste início de século. 

 

 

4. O entretenimento na cultura de massa 

 

 Se, na trajetória do mundo ocidental, a cultura sempre foi vista com “bons olhos”, 

como reflexo da intelectualidade e das tradições, o mesmo não ocorreu com o entretenimento. 

Nos países de tradição judaico-cristã, lazer e diversão eram considerados assuntos em 

desconformidade com aquilo que as religiões e, consequentemente, os Estados pregavam36: a 

seriedade, a sobriedade. Como bem coloca Jofrre Dumazedier (2000, p. 19), a noção de lazer, 

                                                 
35 O sociólogo norte-americano Robert King Merton (1910-2003) atuou, durante a maior parte de sua vida 
acadêmica, na Universidade de Columbia. Ofereceu importantes contribuições para os campos da sociologia da 
ciência e da comunicação de massa. 
36 Algumas dessas considerações foram feitas pelo prof. José Marques de Melo, em aulas da disciplina Gêneros 
da Comunicação de Massa, ministrada por ele no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 
Universidade Metodista de São Paulo (PósCom-Umesp), durante o segundo semestre de 2007. 
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para a maior parte dos teóricos e dos cientistas sociais, foi – e ainda é, em muitos casos – uma 

realidade banal. 

 Mas também é fato que a sociedade de massa37 modificou esse panorama. Sua cultura 

hegemônica, avalia Morin (2009, p. 67), é “uma cultura de lazer” e está calcada nos 

fundamentos do “entretenimento”38, o qual, segundo Luiz Gonzaga Trigo (2003, p. 32), “nos 

leva cada vez mais para dentro dele e de nós mesmos”. 

 
Se a arte os oferecia o ékstasis, que em grego significa “deixar que saiamos 
de nós mesmos”, talvez para nos dar uma perspectiva, o entretenimento ao 
nos puxar para dentro, oferece o seu oposto que é a negação da perspectiva. 
Finalmente, segundo os elitistas, enquanto a arte trata cada espectador como 
ouvinte ou leitor, o entretenimento trata as suas platéias como massa 
(TRIGO, 2003, p. 32). 
 

O entretenimento, portanto, contrasta com as noções de arte e cultura vigentes antes do 

século 20. Ao emergir no cenário social, sua ênfase não está mais na “edificação” do ser 

humano, mas, sim, na “gratificação” que ele pode ter ao consumir produtos ou serviços que o 

divirtam. Além disso, o “esforço intelectual” que a apreciação de obras de arte exige não é 

mais necessário; no entendimento de Neal Gabler (1999, p. 24), o entretenimento nada exige, 

está “apenas a serviço dos sentidos e das emoções”, agindo “sobre as emoções e sobre as 

vísceras, sobre os centros da irracionalidade e da responsabilidade”, “fora do alcance do 

intelecto”.  

Insistindo na necessidade de situar as discussões no espaço e no tempo, faz-se 

necessário reforçar uma questão colocada por Dumazedier (2008, p. 27-28): o tempo livre, ou 

seja, o tempo além do trabalho, sempre existiu; no entanto, a concepção de lazer – termo 

utilizado, aqui, como sinônimo para entretenimento e diversão – é característica da sociedade 

reformada pela Revolução Industrial. Em momentos anteriores, como na Idade Média, muito 

comum era o ócio da nobreza, reflexo de ideais humanos instituídos por fidalgos das cortes 

europeias. “A ociosidade dos nobres estava sempre ligada aos mais altos valores de 

civilização, mesmo quando na realidade ela era marcada pela mediocridade ou pela baixeza”. 

Por isso mesmo, adverte o autor, “o lazer não é a ociosidade, não suprime o trabalho; o 
                                                 
37 No decorrer deste trabalho, a discussão que se promove está calcada nos conceitos de massa, os quais já foram 
devidamente situados. É válido dizer, porém, que existem outras perspectivas e conceituações a respeito do 
mesmo fenômeno, ou, melhor dizendo, acerca dos “desdobramentos” desse fenômeno. O escritor francês Guy 
Debord (1931-1994), por exemplo, concebeu o conceito de “sociedade do espetáculo”, na década de 1960, para 
analisar o mesmo fenômeno que Ortega y Gasset, Adorno, Horkheimer e tantos outros observaram. Considera 
Debord que “toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção anuncia-se como 
uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era directamente vivido, afastou-se numa representação” 
(DEBORD, 1972, p. 11). 
38 A palavra “entretenimento” tem origem latina – inter (entre) e tener (ter) – e foi desdobrada no inglês 
entertainment. É relacionada, sempre, a divertimento, distração e recreação (TRIGO, 2003, p. 32). 
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pressupõe”. Sua razão de existir está, de fato, ligada aos momentos de descanso dos 

trabalhadores. 

Ao promover um debate a respeito do “sistema complexo” no qual a mídia se 

transformou, com o alvorecer das novas tecnologias, Fátima Régis (2007, p. 1) deixa claro 

que a maior parte das discussões a respeito da cultura de massa atribui um baixo valor 

simbólico às ofertas da indústria cultural. “O argumento é que seus produtos baseiam-se em 

fórmulas repetitivas e narrativas simples de compreensão imediata que não demandam esforço 

de interpretação nem tampouco suscitam reflexões posteriores por parte do receptor”. 

Todavia, a própria autora observa que, nos últimos anos, já há tentativas de mudar esse 

cenário, suscitadas por reflexões que atribuem ao entretenimento a capacidade de estimular 

habilidades cognitivas. Jeder Janoti Jr. (2009, p. 4), partindo de ideia semelhante, defende que 

nem todos os produtos de entretenimento se constituem somente como mercadoria destinada 

ao consumo. Ao contrário, muitos desses itens também possuem valor estético39.  

Parece necessário que, dentro do contexto em que são colocados, os julgamento a 

respeito dessas questões sejam ponderados, para que não se corra o risco de “descartar as 

estratégias metodológicas que configuram características vitais desses produtos” e, muito 

menos, deixar de reconhecer esse outro valor. “Não há mais espaço para que continuemos a 

valorar negativamente o mercado cultural, como se ainda idealizássemos uma esfera 

autônoma da arte” (JANOTI JR., 2009, p. 6).  

Dejavite (2006, p. 27-37), por sua vez, chama a atenção para o “valor emergente” que 

constitui o entretenimento na sociedade contemporânea. Suas observações apontam que a 

flexibilidade dos horários de trabalho e as possibilidades para o exercício de diversas funções 

fora das empresas e dos ambientes formais, resultam em mais tempo livre. Em contrapartida, 

a autora percebe o fenômeno da multiplicação das alternativas de diversão caseira, 

proporcionadas por diferentes aparatos tecnológicos, além de notar a constante movimentação 

no mercado do entretenimento, inclusive com a predominância de produtos dessa natureza em 

                                                 
39 Para Janoti Jr. (2009, p. 3-4), ainda é necessário que pesquisadores e intelectuais modifiquem seus 
posicionamentos a respeito do entretenimento, a fim de que tal objeto possa ser compreendido como algo que 
merece ser discutido de maneira séria, sem que predominem as velhas barreiras que o separam da cultura erudita 
ou, até mesmo, da cultura popular (de raiz). Em seu trabalho, o autor cita dois exemplos que se voltam para esse 
sentido: “O primeiro exemplo é o grande número de gracejos que ouvi quando indicado para ser o primeiro 
coordenador do GT Mídia e Entretenimento da Compós. Na ocasião, vários colegas, que considero bons 
pesquisadores, fizeram comentários do tipo ‘o grupo se reunirá só à noite?’, ‘o GT se reunirá nas festas dos 
encontros?’. O segundo exemplo ocorreu durante a realização do I Encontro Nacional de Cultura do 
Entretenimento, onde fomos interpelados no corredor com o seguinte comentário: ‘o encontro será na praia?’. O 
que as anedotas acima demonstram é que, mesmo mantendo certa postura ‘politicamente correta’ em relação aos 
estudos de entretenimento em salas de aula, por trás desta postura está escondida a velha dicotomia entre prazer 
VS conhecimento, diversão VS profundidade intelectual”. 
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algumas mídias. Suas constatações, aliás, assimilam as conclusões a que chegou Charles 

Wrigth (1968, p. 93), ao estudar a programação televisiva dos EUA e da Grã-Bretanha, no 

início da década de 1950, concluindo que o maior tempo da programação das emissoras era 

dedicado ao entretenimento. 

 Ainda do ponto de vista da comunicação de massa, vale notar que o entretenimento 

não se encerra em si. Beltrão e Quirino (1986, p. 143) mostram que a função lúdica da mídia 

faz com que o ser humano, além de preencher seus momentos de ócio, “liberte-se das pressões 

do cotidiano e recupere seu equilíbrio emocional pelo estabelecimento de relações mais 

íntimas com seu próximo e mais solidárias com seu semelhante, o que lhe permitirá a 

integração na sociedade, reduzindo a solidão e a frustração”. Seu desempenho, nesse sentido, 

ultrapassa a diversão momentânea, atingindo várias esferas da vida humana. 

 Esses e outras tópicos são constantemente retomadas no universo acadêmico, 

principalmente no Grupo de Trabalho (GT) “Mídia e Entretenimento”40 mantido pela 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós). Criado 

em abril de 2007 e coordenado, atualmente (2009), pela profa. Dra. Ângela Prysthon, da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o GT reúne, nos congressos anuais da 

entidade, um contingente de pesquisadores brasileiros interessados em compreender os limites 

que separam a indústria midiática da indústria do entretenimento. 

Para além das discussões ao largo dessa relação, cumpre refletir, na sequência, a 

respeito da relação específica da cultura e do entretenimento com o jornalismo. Na intenção 

de mapear a produção de variedades e de inseri-la dentro de um contexto de produção 

jornalística contemporânea, esta pesquisa parte do pressuposto de que a cultura veiculada em 

jornais diários está muito mais ligada à cultura de massa – em especial ao foco do 

entretenimento – do que aos outros sistemas culturais apresentados nesta discussão.  

 

 

 

                                                 
40 No site da Compós, disponível no endereço www.compos.org.br, a ementa do GT Mídia e Entretenimento é 
descrita da seguinte maneira: “Análise dos processos comunicacionais presentes na produção e consumo dos 
produtos de entretenimento presentes na cultura midiática. Contribuição teórico-metodológica para a 
compreensão da constituição e desenvolvimento da cultura popular massiva. Os produtos, os gêneros midiáticos, 
a história e a recepção dos estilos e tendências culturais configurados a partir da Indústria do Entretenimento, 
englobando assim, uma concepção de comunicação que privilegie o circuito integrado que envolve a 
produção/circulação de suportes/formatos/artefatos de produtos de entretenimento através de suas manifestações 
audiovisuais. Os processos de comunicação, informação e expressão presentes na Indústria do Entretenimento”. 
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CAPÍTULO 2 

PARA SITUAR AS VARIEDADES NO JORNALISMO 

 

 

1. Diálogos de fronteira 

 

As ideias aqui esboçadas se ancoram no princípio de que o jornalismo é uma atividade 

profissional (KUNCZIK, 2002, p. 16), pragmática (CHAPARRO, 1994, p. 15) e 

historicamente construída (COSTA, L. A., 2008, p. 36), que passa, regularmente, por 

mudanças “tecnológicas, trabalhistas e geopolíticas” (MARQUES DE MELO, 2006f, p. 9), 

alterando algumas de suas configurações. Mas seu princípio básico é sempre a relação 

indissociável com a “verdade” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2004, p. 61) e seu papel central 

é o de “informar o público sem censura” (TRAQUINA, 2005, p. 23). Trata-se, ainda, de 

“necessidade do espírito e da vida social”, uma vez que informar e informar-se é próprio da 

natureza humana (BELTRÃO, 1960, p. 23). 

Numa definição mais pontual, entende-se a essência do jornalismo de acordo com o 

conceito apresentado por José Marques de Melo (2003c, p. 17): “um processo social que se 

articula a partir da relação (periódica/oportuna) entre organizações formais (editoras/ 

emissoras) e coletividade (públicos receptivos)”, estabelecido por meio “de canais de difusão 

(jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a transmissão de informações (atuais) 

em função de interesses e expectativas (universos culturais ou ideológicos)”. 

É nesse terreno, portanto, que se coloca a discussão a respeito da produção de 

variedades na imprensa brasileira. Discussão que, a bem da verdade, pauta-se muito mais em 

desencontros de posicionamentos do que, propriamente, em observações em linha reta. Isso 

porque, como já foi mencionado na introdução desta dissertação, os autores que se 

propuseram a discorrer sobre a relação entre jornalismo e variedades não caminham num 

mesmo sentido, chegando a conclusões diferentes e, até mesmo, opostas. 

Muito provavelmente, foi Luiz Beltrão o primeiro brasileiro a tratar do assunto. Em 

manual didático elaborado no início da década de 196041, ele afirma que seções dessa 

natureza incorporam “notícias meteorológicas, fixação de efemérides, consultórios ou colunas 

                                                 
41 Em 2006, o manual didático elaborado por Beltrão foi republicado, sob o título Teoria e prática do jornalismo, 
pela Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, em parceria com as 
Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI). 
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de conselhos, passatempos, curiosidades e miscelâneas” Em sua concepção, as notícias 

meteorológicas se destinam ao acompanhamento das alterações climáticas de determinado 

espaço geográfico, o que desperta grande interesse no leitor. Já as efemérides tratam de 

assuntos diversos, que vão desde datas históricas e comemorativas, passando por pequenas 

biografias de personalidades ligadas a algum assunto de repercussão no dia, até chegar a notas 

de aniversário ou a conteúdos que promovam uma relação cordial com seu público-alvo. 

“Muitas efemérides registradas pelo jornal implicam numa vasta correspondência 

congratulatória, que deve ser divulgada pelo noticiarista, que assim coopera com o serviço de 

relações públicas da empresa” (BELTRÃO, 2006b, p. 121-122). 

Na conjuntura em que o autor escreveu seu referencial pedagógico, também 

compunham a editoria em questão os chamados “consultórios”, espaços destinados a auxiliar 

nas tomadas de decisões cotidianas. Basicamente, esse formato consiste em esclarecimentos 

sobre assuntos diversos, como saúde, trabalhos domésticos, turismo, ciência e arte, entre 

outros; as dúvidas geralmente são encaminhadas às redações por meio de correspondências, e 

as respostas podem ser dadas tanto pela equipe de redação, quanto por especialistas. Ainda 

dão forma às variedades, segundo Beltrão (2006b, p. 125), os horóscopos – que se 

assemelham aos consultórios, mas são destacados por conta de sua popularidade –, voltados 

para estudos astrológicos, com previsões pautadas pela influência exercida pelos signos do 

Zodíaco no cotidiano das pessoas. A esses itens somam-se, por fim, os espaços destinados a 

passatempos, curiosidades e miscelâneas, os quais se ocupam do divertimento do leitor, 

podendo incorporar jogos (palavras-cruzadas, xadrez, dama, etc.), assuntos que despertam 

curiosidade (como “Acredite se quiser”) ou outras colunas que se dediquem a filatelia, 

medicina popular, mecânica popular, histórias em quadrinhos, etc. 

É curioso notar que alguns dos tópicos selecionados por Beltrão – como passatempos e 

horóscopos, por exemplo – não constituem gêneros e formatos jornalísticos, mas, sim, 

“gêneros do jornal”42. Os demais coincidem, de certo, com a “função lúdica” do jornalismo, 

que se configura como “um meio de fuga às preocupações do quotidiano ou costumeiro, uma 

pausa no ramerrão, um preenchimento dos lazeres com algo reparador do dispêndio de 

energias reclamado pela atividade vital de informar-se” (BELTRÃO, 1980, p. 13). 

Num de seus estudos seminais, em que analisa o conteúdo de jornais brasileiros 

publicados no final da década de 1960, Marques de Melo (1972, p. 98) coloca as variedades 

                                                 
42 A questão dos gêneros jornalísticos será discutida no Capítulo 3. Apenas a título de esclarecimentos, vale 
explicar que os gêneros do jornal são as espécies que compõem uma publicação impressa, mas não 
necessariamente se constituem como material jornalístico (BONINI, 2003, p. 221). 
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ao lado das histórias em quadrinhos, submetendo ambas à categoria “entretenimento”. Sem se 

estender no assunto, o autor apenas aponta quais são seus componentes: as palavras cruzadas, 

o horóscopo, as charadas e as curiosidades. Deixa a entender, assim, que não se trata de 

conteúdo jornalístico. 

 As variedades aparecem, ainda, na obra de Mário Erbolato (1981, p. 93-112), em 

capítulo dedicado a elas e aos suplementos. Ao tratar das especialidades do jornalismo, o 

autor assinala 18 tipos de conteúdos que compõem editorias dessa natureza, as quais se 

constituem num misto de textos intrínsecos ao jornalismo cultural – como crítica de cinema, 

crítica literária e crítica de televisão e de rádio – e de outros temas que supostamente não 

encontrariam lugar nas editorias clássicas dos jornais, como turismo, assuntos agrícolas, 

assuntos femininos, suplementos infantis, automobilismo, efemérides e rememorações, 

curiosidades, tempo, horóscopos, filatelia, numismática, orientações para o lazer, cinofilia, 

profissões e atividades e histórias em quadrinhos. 

 Cremilda Medina (1988, p. 77) também se refere a “colunas e críticas de variedades”, 

relacionadas a artes e espetáculos. Em sua avaliação, esses espaços revelam “vestígios 

expressos da personalidade da mensagem”, mas com pouca “individualidade de expressão”, 

uma vez que os responsáveis pela elaboração dos textos geralmente são ligados a grupos de 

interesse, como “intelectuais”, “determinada classe social”, “grupos religiosos”, entre outros. 

“Na maior parte dos casos, são porta-vozes. Se tomarmos um caso crítico, como o colunista 

de livros, é bem mais freqüente que ele faça press-release das obras selecionadas para 

divulgar, do que uma crítica ou resenha crítica”. Essa discussão, portanto, remete à 

compreensão das variedades como espaço para a divulgação de produtos da indústria cultural. 

As considerações de Beltrão e de Erbolato43 – entendidas como as primeiras reflexões 

nacionais a respeito do tema levantado por este trabalho – têm algo em comum: além do fato 

– já citado – de não classificarem apenas os conteúdos jornalísticos como variedades44, as 

pistas lançadas pelos autores evidenciam que o papel dessa especialidade está na promoção do 

entretenimento, com vistas a preencher os jornais com conteúdos mais amenos. Tal 

configuração é característica do jornalismo praticado na atualidade, momento em que se 

espera, como destaca Ignacio Ramonet (1999, p. 137), que as informações trabalhadas pela 

imprensa sejam “fáceis, rápidas e divertidas”. 

                                                 
43 Aqui, não se faz mais alusão à obra de Marques de Melo (1972) por entender que, embora tenha apontado as 
variedades como item que figurava nos jornais da década de 1960, o autor não oferece pistas para uma imersão 
mais aprofundada no assunto, diferentemente do que fizeram Beltrão e Erbolato. 
44 Vale acrescentar que o mesmo equívoco é cometido por Dulcília Buitoni (1981, p. 2), que, mesmo não 
utilizando o termo variedades, diz que o jornalismo diversional “engloba efemérides, palavras cruzadas, 
quadrinhos, etc.”. 
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As novas demandas do jornalismo refletem, evidentemente, uma evolução. Ao longo 

de quatro séculos45, essa atividade se modificou em escala considerável, conforme o 

despontar de novas tecnologias e em decorrência de transformações no cenário social. Para 

Ciro Marcondes Filho (2002, p. 31), a produção jornalística mundial transitou por, pelo 

menos, cinco fases46; a última delas, a do “quarto jornalismo”, iniciada por volta da década de 

1970 e vigente até os dias de hoje, é caracterizada pela informação eletrônica e interativa, com 

ampla utilização da tecnologia, pela supervalorização de imagens e pelas mudanças nas 

rotinas dos jornalistas, as quais provocaram, como consequência, alterações no conteúdo 

produzido por esses profissionais. Hoje, segundo o autor, “assuntos associados ao curioso, ao 

insólito, ao imageticamente impressionante ganham mais espaço no noticiário”; logo, o 

público deixa de “informar-se sobre o mundo” para “surpreender-se com pessoas e coisas”. 

No rastro dessas novas demandas, as seções de variedades já são compreendidas como 

produção associada à editoria de cultura, como será apresentado na sequência. Na visão de 

alguns pesquisadores, esse é um processo de redução do campo cultural – isto é, do espaço de 

veiculação de ideias, de críticas e de imersões mais aprofundadas nos assuntos ligados à 

cultura (FARO, 2007, p. 76-80) –, em detrimento do aumento significativo de espaços 

voltados para diversão e passatempo (GADINI, 2007, on-line). Tais leituras tendem a situar o 

jornalismo cultural num momento de “crise” (COUTO, 1996, p. 129) e se distanciam do 

propósito deste estudo; porém, a revisão dessas percepções pode oferecer contributos para a 

formulação de um conceito jornalístico de variedades. 

 

 

2. Percurso inverso: para entender o jornalismo cultural  

 

Não existe, ao certo, uma data que possa ser apontada como o início preciso do 

jornalismo de cultura, mas é bem provável que sua origem esteja nas primeiras publicações 

jornalísticas que circularam pela Europa no século 17. Ana Luiza Martins (2001, p. 38-39) diz 

                                                 
45 Comunga-se, neste trabalho, do posicionamento de Marques de Melo (2003b, p. 48), para quem o jornalismo 
só teve início com a produção de jornais tipograficamente confeccionados, no século 17.  
46 Em síntese, as quatro primeiras fases a que Marcondes Filho (2002) se refere são as que seguem: 1) “pré-
história do jornalismo” (1631-1789), caracterizada por uma economia elementar, produção artesanal e forma 
semelhante ao livro; 2) “primeiro jornalismo” (1789-1830), assinalado por conteúdos literários e políticos, com 
textos críticos, economia deficitária e comando a cargo de escritores, políticos e intelectuais; 3) “segundo 
jornalismo” (1830-1900), chamado de imprensa de massa, marca o início da profissionalização dos jornalistas, a 
criação de reportagens e manchetes, a utilização da publicidade e a consolidação da economia das empresas 
jornalísticas; e 4) “terceiro jornalismo” (1900-1960), considerado como imprensa monopolista, marcado por 
grandes tiragens de jornais, influência das relações públicas, grandes rubricas políticas e fortes grupos editoriais 
monopolizando o mercado. 
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que um dos primeiros jornais especializados de que se tem notícia é o semanário Journal des 

Sçavans, transformado, posteriormente, em Journal des Savants. Fundado em Paris, no ano de 

1665, por Denys Sallo (1626-1669), é considerado o pioneiro do “periodismo literário”, no 

qual está enraizado aquilo que se convencionou chamar de “jornalismo cultural”. 

Todavia, Daniel Piza (2007, p. 11) defende que a revista diária The Spectator, fundada 

em Londres, em 1711, pelos ensaístas ingleses Richard Steele (1972-1729) e Joseph Addison 

(1672-1719), é a que melhor pode demarcar os “princípios” da especialidade em foco, pois já 

naquela ocasião apresentava muitas das características que perduraram ao longo dos séculos. 

Conforme relata o autor, aquela publicação abordava assuntos variados – como livros, óperas, 

costumes, festivais, política, entre outros – sempre em tom informal, embora reflexivo. 

 
A Spectator se dirigia ao homem da cidade, “moderno”, isto é, preocupado 
com modas, de olho nas novidades para o corpo e a mente, exaltado diante 
das mudanças no comportamento e na política. Sua idéia era a de que o 
conhecimento era divertido, não mais a atividade sisuda e estática, quase 
sacerdotal, que os doutos pregavam (PIZA, 2007, p. 12).  

 
Independentemente das controvérsias a respeito dos primeiros veículos jornalísticos 

especializados em cultura, é importante notar um ponto fundamental para o entendimento de 

sua formação: esse tipo de jornalismo emergiu como modelo de avaliação de ideias, valores e 

artes; em outras palavras, suas bases se ancoram na reflexão e na crítica cultural, mesmo que 

se observe, logo em seus primórdios – pelo exemplo apresentado por Piza –, tentativas de 

transformar esse exercício intelectual em algo divertido.  

 Ao longo da trajetória da imprensa, a crítica à literatura (especialmente), ao teatro, à 

música e às artes plásticas ocupou considerável espaço nos jornais. Maria Cecília Garcia 

(2004, p. 108-109) afirma que, no Brasil47, a crítica “até o início do século XX era feita em 

profundidade” e, geralmente, era apreciada pelo público conhecedor de obras artísticas, o que 

“exigia do crítico um apuro maior nas análises, um conhecimento em profundidade da arte 

que estava criticando, se quisesse agradar ou fazer sentido para um leitor que conhecia o 

assunto”. Tornaram-se comuns, então, os rodapés e os suplementos literários, que se 

ocupavam de tais conteúdos; com o passar do tempo, no entanto, esse exercício crítico foi 

abrindo espaço para outra atividade: a resenha – o review anglo-saxão (JANUÁRIO, 2005, p. 

23) –, que se constitui muito mais como um registro do que há de novo no mercado editorial 

do que como um julgamento a seu respeito. 

Como ressalta Marelo Januário (2005, p. 20), “as transformações experimentadas pela 
                                                 
47 Segundo Piza (2007, p. 16), o jornalismo cultural brasileiro só ganhou força no final do século 19, com as 
críticas literárias.  
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arte na sociedade moderna se refletiram não apenas na sua produção, mas também na sua 

apreciação”. Não por acaso, J. S. Faro (2007, p. 76-77) considera que, ao obedecer às “regras 

do mercado e com os olhos voltados para o consumo dos bens culturais em todas as suas 

manifestações”, o jornalismo dedicado a esse segmento deixou, em larga medida, de cumprir 

com sua função original. “O que antes era espaço de atuação livre de vanguardas, de 

intelectuais e de críticos que marcavam sua presença nas páginas dos suplementos com 

interpretações de larga repercussão pública [...] agora não é mais que espaço de serviços 

voltado para o entretenimento”.  

As constatações de Sérgio Luiz Gadini (2007, on-line) também se voltam para esse 

lado. Observa o autor que a “tendência de explorar a cultura como um quase sinônimo de 

lazer e divertimento”, com foco nos “setores de baixo poder aquisitivo”, é reflexo dos 

fenômenos de massificação, que culminaram numa “era marcada pela celeridade da 

informação, consenso generalizado, queda da sensibilidade estética, hegemonia da 

programação televisiva, dentre outros fatores”. Já Herom Vargas (2004, p. 22) mostra que 

essas mudanças alteraram, inclusive, a própria noção de cultura adotada pelo jornalismo, que 

elevou “ao patamar de pautas culturais” temas como arquitetura, design, gastronomia e 

comportamento. 

Grande parte das considerações feitas em torno do jornalismo especializado em cultura 

tende a ser, em certo sentido, pessimista. José Geraldo Couto (1996, p. 129), por exemplo, 

afirma que, “no novo contexto criado a partir desse conjunto de mudanças” – leia-se: rápida 

modernização dos jornais e acelerada transformação do mercado de produtos culturais –, “o 

jornalismo cultural ainda não encontrou o seu espaço e a sua voz”; Evaldo Mocarzel (2001, p. 

128) considera que esse jornalismo, nas últimas décadas, “passou por um processo de 

empobrecimento e banalização que acabou contaminando a maior parte dos cadernos de 

cultura do País”, e Piza (2007, p. 53) diz que “os cadernos diários [de cultura] estão mais e 

mais superficiais”. 

Quem parte de perspectiva oposta é Dulcília Buitoni (2000, p. 56), que assegura ser 

possível encontrar um trabalho bem feito – e até mesmo aquele exercício crítico há pouco 

mencionado – em vários formatos e em veículos de diferentes naturezas, até mesmo em 

“roteiros culturais da televisão aberta ou a cabo” ou em “reportagens ou seções de revistas 

para adolescentes”. Segundo ela, há “diversidade e diversidades. Objetos múltiplos, imensos e 

pequenos públicos, públicos pasteurizados e públicos diferenciados, o jornalismo cultural é 

múltiplo e se multiplica”. Faro (2006, p. 149) tenta, ainda, equilibrar a situação, trabalhando 

com a hipótese de que, atualmente, “o jornalismo cultural constitui-se em um território de 
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práticas jornalísticas que tanto reiteram os signos, valores e procedimentos da cultura de 

massa quanto discursos que revelam tensões contra-hegemônicas características de 

conjunturas históricas específicas”.   

Apesar de também perceber que o modelo desse jornalismo especializado tornou-se o 

“modelo determinado pela indústria cultural”, Zuenir Ventura (1989, p. 103) não enxerga o 

fenômeno com olhar apocalíptico. Ao contrário, defende que a redução no espaço dos jornais 

destinado à avaliação crítica dos bens simbólicos não impede que o jornalista faça um texto 

adequado, dentro dos padrões que se espera. “Não é porque se tem 40, 50, 60 ou 100 linhas 

que a resenha tem que necessariamente ser ruim ou superficial. Há resenhas e resenhas”.  

Na concepção de Jorge Rivera (1995, p. 19, tradução nossa), todo jornalismo é um 

fenômeno cultural, em sua essência, independentemente do tema em pauta ou da maneira com 

que esse tema seja abordado. Porém, ele não deixa de perceber que, historicamente, o nome 

“jornalismo cultural” foi consagrado como uma “zona muito complexa e heterogênea da 

mídia”, que aborda os terrenos das “‘belas artes’, das ‘belas letras’, das correntes do 

pensamento, das ciências sociais e humanas, da chamada cultura popular e de muitos outros 

aspectos que têm a ver com a produção, a circulação e o consumo de bens simbólicos, sem 

importar sua origem ou destino”. O autor ainda considera que os assuntos de incumbência do 

jornalismo cultural variam conforme o público que se deseja atingir, o qual pode ser 

consumidor de “cultura superior”, de “cultura média” ou de “cultura baixa” (RIVERA, 1995, 

p. 29-30, tradução nossa). 

A questão do público também é encontrada nas palavras de Vargas (2004, p. 22), mas 

como sinal de problema para esse segmento: 

 
Há também outro agravante nos processos contemporâneos do jornalismo e 
que afeta bastante editorias, publicações e sites de cultura, paralelo à 
complexidade temática e ao aumento numérico. Trata-se do crescimento do 
público interessado nessa produção simbólica. Muito mais pessoas abrem 
um jornal ou revista ou acessam um site para saber a que espetáculo ou 
apresentação irão assistir, que disco ou livro poderão comprar, que concerto 
ou exposição lhes agradará mais.  
 

Ora, se o jornalismo existe e persiste por conta da “necessidade social da informação” 

(MARQUES DE MELO, 2003c, p. 18), parece estranho entender a produção da imprensa 

desconectada dos interesses do público. De fato, atender ao público não deve significar queda 

na qualidade do conteúdo produzido; não atendê-lo, no entanto, pode denotar uma 

“disfunção” – para aludir ao fenômeno apontado por Wright (1968, p. 20) – da atividade 

jornalística.  
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2.1. Gêneros do jornalismo cultural: algumas classificações 

 

 O principal objetivo desta pesquisa consiste em observar as características dos gêneros 

jornalísticos que dão corpo à editoria de variedades, com vistas a traçar seu perfil. Mas, para 

melhor compreender as constatações propiciadas pelo estudo empírico aplicado em jornais 

brasileiros, as quais serão reveladas no Capítulo 5, cabe aqui identificar os gêneros 

considerados hegemônicos na esfera do jornalismo cultural. 

 Tal questão aparece explicitamente na obra de Rivera (1995, p. 115-140), que aponta a 

predominância de oito gêneros nesse território – crítica, perfil, notícia necrológica, notícia de 

aniversário, crônica, coluna noticiosa, entrevista e enquete –, além de outros quatro gêneros 

residuais48 – editorial, polêmica, manifesto e declaração de propósitos. É importante deixar 

claro que essa classificação se pauta pela imprensa argentina, e, por isso mesmo, os três 

últimos itens há pouco destacados em nada parecem familiares à realidade brasileira. 

 Daniel Piza (2007, p. 69-86), por sua vez, enumera cinco formatos textuais 

característicos dessa especialidade: crítica, coluna de opinião, reportagem, entrevista e perfil. 

O autor faz suas considerações no sentido de orientar a elaboração dos textos, apontando as 

principais particularidades de cada um deles; contudo, em nenhum momento demonstra 

interesse em discuti-los enquanto gêneros. O mesmo faz Arthur Dapieve (2002, p. 107), que 

sinaliza as “ocorrências mais comuns entre os textos do caderno de cultura”: reportagem, 

entrevista, perfil, resenha crítica e coluna social. 

Em estudo recente, ao analisar cadernos culturais de diários editados em São Paulo, 

Marques de Melo (2009c, p. 29) encontrou vestígios dos cinco gêneros jornalísticos por ele 

classificados49, chegando à conclusão de que “o jornalismo cultural permanece circunscrito 

aos dois gêneros clássicos: informativo e opinativo, com pequenas variações que conferem 

mais legitimidade ao gênero utilitário, figurando minoritariamente os gêneros interpretativo e 

diversional”. Entretanto, nem todos os formatos correspondentes a essas classes foram 

localizados: o autor não observou a incidência de três formatos opinativos (editorial, artigo e 

carta) e três interpretativos (análise, perfil e enquete). 

Ao estudar as características do jornalismo cultural publicado na internet, partindo de 

abordagem semiótica, Geane Carvalho Alzamora (2001, p. 4) percebe “três grandes tipos de 

                                                 
48 Gêneros residuais, conforme Jorge Rivera, são aqueles que não são exclusivos dos cadernos de cultura nem 
tampouco adquirem características específicas ao serem incorporados a tal editoria. 
49 Classificação adotada para o cumprimento deste trabalho. Detém-se à diretriz funcional do texto jornalístico, 
privilegiando sua dimensão estilística (MARQUES DE MELO, 2009c, p. 29). Os critérios classificatórios, bem 
como as características dos gêneros e dos formatos sinalizados pelo autor, serão apresentados no Capítulo 3.  
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textos” desse segmento. Conforme suas afirmações, num primeiro plano, “estariam as 

crônicas e charges, por serem, estes, textos que ampliam as possibilidades da linguagem 

jornalística, sugerindo interpretações metafóricas [...] da realidade”; num nível abaixo, 

“teríamos as críticas e reportagens, por serem tipos de textos que indicam [...] os objetos aos 

quais se relacionam; num terceiro patamar, por fim, “estariam as colunas e editoriais, por 

serem esses os textos que representam simbolicamente [...] a opinião do jornal ou do 

articulista”.  

Marcelo Januário (2005, p. 46) concebe o jornalismo cultural como “formato híbrido”, 

que “gravita entre o gênero opinativo (crítica) e informativo (serviço)”. Vale notar que o autor 

situa a função utilitária – ou seja, o serviço – como categoria de informação. Por outro lado, 

sua constatação de que a opinião é predominante também vai ao encontro das colocações de 

Teixeira Coelho (2007, p. 27), que considera a crítica como conteúdo essencial do jornalismo 

especializado em cultura: “Entendo que o jornalista cultural tem de ser crítico, ou então ele 

será um mero escrevinhador do serviço cultural”. 

Não há erro em dizer que o gênero “crítica” serve de baliza para a reflexão em torno 

dos gêneros jornalísticos nas editorias de cultura. Salvo as exceções, a apreciação dos bens 

culturais demarca esse espaço da imprensa; por isso mesmo, as queixas aos novos modelos de 

jornalismo cultural – mais próximos, na leitura que aqui se faz, das variedades – recai 

justamente no “abandono” do exercício reflexivo em função de novas demandas. 

 

 

3. Tentativas de aproximação: cultura, entretenimento, variedades 

 

Na percepção de Marques de Melo (2009c, p. 23), o jornalismo cultural brasileiro é 

uma categoria que emergiu na década de 1980, como sucessora do jornalismo literário50, 

principal responsável pela disseminação das críticas culturais, durante a primeira metade do 

século 20. O autor entende, ainda, que o modelo de jornalismo cultural praticado na 

                                                 
50 É bom explicar que o jornalismo literário ao qual o autor se refere não corresponde às discussões feitas 
atualmente a respeito do jornalismo originado a partir do movimento norte-americano denominado New 
Journalism, que eclodiu nos EUA, em meados do século 20 (WOLFE, 2005). A essa categoria, que tem como 
característica o texto escrito com recursos narrativos comuns à ficção e cujo mote deu brechas para a criação de 
uma Academia Brasileira de Jornalismo Literário (ABJL), Marques de Melo prefere chamar de jornalismo 
diversional (2009a, p. 4), por razões que serão apresentadas no Capítulo 3. O jornalismo literário mencionado 
por ele tem origem francesa e é caracterizado por relatos sobre movimentos acadêmicos, por textos educativos e 
pela própria reprodução de materiais elaborados por literatos. Trata-se, portanto, de um jornalismo sobre 
literatura. “Nesse sentido, os nossos pioneiros jornais literários constituem território livre para a publicação de 
textos de suporte cultural, em uma época em que o livro ainda não tinha logrado desenvolvimento satisfatório no 
País” (MARQUES DE MELO, 2009c, p. 23). 
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atualidade é decorrente dos acontecimentos que marcaram a história do país no decênio 

indicado, dentre os quais a “modernização econômica”, a “redemocratização política”, a 

“profissionalização” da atividade jornalística e sua natural “segmentação”: 

 
O declínio ou desaparecimento dos suplementos dirigidos pelos grandes 
intelectuais dá lugar ao surgimento dos cadernos de variedades que atendem 
às demandas de consumo cultural das classes médias. Confiados à direção de 
jovens jornalistas pertencentes à geração dos diplomados pelas faculdades de 
comunicação, naturalmente se deu a opção pela expressão jornalismo 
cultural. Em certo sentido, ela refletiu a assimilação dos conceitos de 
“indústria cultural” ou de “cultura de massa” então polarizando as correntes 
em competição pela hegemonia acadêmica (MARQUES DE MELO, 2009c, 
p. 24). 
 

A “polarização” entre as classes sociais – entre o “elitismo” e o “populismo” – é 

identificada por Daniel Piza (2007, p. 52-53) como um “hiato” que separa os cadernos dos 

jornais diários, “ditos de ‘variedades’ ou ‘artes e espetáculos’”, dos “suplementos semanais, 

mais focados em livros, também em artigos sobre ciência ou textos longos sobre cultura em 

geral”. Não obstante essas constatações coincidirem com as afirmações feitas por Marques de 

Melo, chama a atenção o fato de Piza rotular as variedades – peculiares, pelo que se vê, aos 

jornais diários – como “subproduto”, mesmo considerando que o problema não está nessa 

divisão, mas, sim, na “diferença de tom e abordagem entre os dois tipos de caderno”. 

Os motivos da “superficialidade” que parece predominar nos cadernos diários são, de 

acordo com Piza (2007, p. 53), resultados da supervalorização de entrevistas banais com 

celebridades; da restrição de conteúdos opinativos na mancha gráfica dos jornais; do pouco 

espaço que se dá a colunistas especializados em arte e/ou de “jornalistas de carreira”, e do 

grande espaço reservado para as reportagens, “que na verdade são apresentações de eventos”, 

uma espécie de versão ampliada de releases produzidos por assessorias de imprensa. “Os 

assuntos preferidos, por extensão, são o cinema americano, a TV brasileira e a música pop, 

que dominam as tabelas de consumo cultural”.  

A avaliação do autor ainda se estende aos cadernos semanais, em geral destinados a 

um conteúdo reflexivo, mas que estão presos a resenhas elaboradas por professores 

universitários e a temas ligados à ideia de erudição. “É possível, primeiro, falar sobre esses 

nomes e temas com um tratamento menos pomposo e insosso e, segundo, partir para outras 

faixas de repertório cultural, incluindo áreas de grande interesse popular, como o futebol e a 

televisão, num tratamento diferenciado” (PIZA, 2007, p. 53). 

Nessa perspectiva, seriam os denominados “segundos cadernos” os que praticam o 

jornalismo de variedades, diferenciando-se dos suplementos de final de semana, que se 
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ocupam dos olhares críticos a respeito dos sistemas culturais – tornando-se um “suporte de 

disseminação de suas interpretações sobre o país, em boa parte dos casos transbordando para 

questões de ordem sociopolítica” (FARO, 2007, p. 79) – e ainda abrem espaço para pautas 

que não se prendem à proximidade de um lançamento ou de uma estreia. As editorias diárias, 

por conseguinte, apenas divulgam aquilo que está à disposição no mercado cultural ou 

informam as opções de lazer.  

Refletindo sobre as transformações ocorridas no jornalismo cultural brasileiro durante 

o final do século 20, Januário (2005, p. 192) também afirma que a subordinação da imprensa 

às exigências do mercado sinaliza um período marcado pela superficialidade. “Prenunciando 

os novos tempos, os críticos eram agora jornalistas e especialistas, que privilegiaram em seus 

textos o mundo fashion de eventos e personalidades artísticas”. No entanto, o autor revela que 

a “imprensa de variedades” no Brasil teve origem num período pretérito, mais precisamente 

no final do século 19, quando os jornais começaram a criar suplementos com periodicidade 

regular, inspirados nos folhetins51. 

 
Com a ampliação do mercado, a profissionalização da propaganda e a 
explosão jornalística no período, o novo filão se organiza como as demais 
editorias, em termos de rotina produtiva e edição do setor cultural, com 
destaque para a utilização da ilustração e da linguagem fotográfica, que 
ajudam a consolidar a imprensa de variedades ao, inclusive, atingirem 
também o público analfabeto (JANUÁRIO, 2005, p. 76). 
 

A ascensão dessa especialidade no período mencionado também é demarcada por 

Heloisa de Faria Cruz (2000, p. 88), ao considerar que “as folhas e pequenas revistas culturais 

e de variedades [...] emergem como publicações típicas da ‘explosão jornalística’ do final do 

século [19]”. Trata-se, portanto, de um fenômeno associado ao próprio crescimento da 

imprensa, ao qual Marcelo Januário se debruça, relembrando os avanços pelos quais passaram 

algumas publicações nacionais, como, por exemplo, o Jornal do Commercio, fundado em 

1827, o primeiro a subdividir seu conteúdo em editorias, a exemplo dos jornais europeus, já 

instituindo espaço para as variedades; o Diário de Notícias, que, desde 1930, “publicava um 

suplemento de variedades, com colaboradores como Sérgio Buarque de Holanda (contos), 

Aluísio Rocha (música) e Rubens de Amaral Portela (arquitetura e urbanismo), além a coluna 

Correntes Cruzadas, assinada por Afrânio Coutinho...” (JANUÁRIO, 2005, p. 83); o jornal 

Última Hora, que, na década de 1950, reservava duas páginas da edição paulista para 

conteúdos culturais, os quais incluíam “variedades”, e o Jornal do Brasil, um dos primeiros a 

                                                 
51 As observações a respeito do surgimento do folhetim e de sua influência na imprensa serão apresentadas no 
item 4 deste Capítulo. 
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manter – em 1959 – um caderno específico para cultura e variedades. Além de tudo isso, o 

autor não deixa de reforçar outro fato significativo: a primeira revista a circular no país, em 

1812, carregava como título As Variedades ou Ensaios de Literatura. 

Muito embora tenha sido no século 19 que as variedades apareceram na imprensa 

brasileira, tem-se que foi durante o século 20 que elas conquistaram maior espaço. Um dos 

fatores mais evidentes – que condiz com o panorama evolutivo da mídia impressa – é a 

valorização das ilustrações, que se ajustaram perfeitamente aos conteúdos de entretenimento, 

conferindo a eles uma linguagem acessível ao público não muito habituado à leitura. Como 

assegura Cruz (2000, p. 112), “com a incorporação da linguagem fotográfica, a imprensa de 

variedades firma-se como gênero”. 

Além de corresponderem às mudanças ocorridas em jornais e revistas, as variedades 

também acompanharam o desenvolvimento nacional. Sérgio Gadini (2003, p. 54-55) 

considera que o “gradual surgimento da editoria” está ligado ao crescimento no índice de 

alfabetizados e à penetração da indústria cultural no país – principalmente com a ascensão do 

cinema e com a proliferação do rádio –, mas, por outro lado, também reflete o papel 

predominante de dona de casa que, na década de 1930, era atribuído à mulher, principal 

público atingido, até então, pelas seções aqui destacadas.  

 
As editorias ou páginas de variedades dos jornais tentavam, assim, responder 
a uma demanda de novos leitores, bem como nascia um pouco atrelada à 
idéia decorrente da noção de futilidades – ou seja, de que a cultura estava ou 
poderia estar associada a certas levezas ou curiosidades da vida privada com 
virtual interesse público: colunas com notas sobre a presença ou 
deslocamentos de pessoas consideradas importantes, autoridades e 
acompanhantes, horóscopo, diversões e amenidades afins, considerando o 
interesse do público feminino. Essa mesma noção editorial, por muito tempo 
orientou (e, em alguns casos, ainda orienta) profissionais e leitores do setor 
(GADINI, 2003, p. 54). 
 

Em conformidade com as ideias do autor, é possível afirmar que, naquele período, os 

suplementos culturais, “basicamente literários”, que circulavam aos finais de semana, eram 

destinados à elite intelectual – formada, em sua quase totalidade, pelos homens –, enquanto as 

páginas de variedades eram voltadas para o público feminino, condicionado aos “afazeres do 

lar”. “Aliás, é possível pensar que é também dessa relação a proliferação da já existente noção 

de variedades como sinônimo de ‘amenidades’, associado à tradição de jornais que 

sobrevivem da ostentação de colunáveis” (GADINI, 2003, p. 78). 

De volta à tentativa de organizar os referenciais que se dedicam aos aspectos que 

caracterizam esse objeto na contemporaneidade, cumpre mencionar outro olhar lançado por 

Gadini (2007, on-line): em sua análise, não são os conteúdos jornalísticos que, hoje, podem 
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ser considerados como variedades, mas, sim, os demais elementos que servem para atrair o 

interesse do leitor e para suavizar a leitura de assuntos mais densos, tais como “horóscopo, 

palavras cruzadas, jogo dos sete (ou oito) erros e algumas tiras”. O posicionamento do autor 

não difere totalmente do panorama indicado, décadas atrás, por Luiz Beltrão e por Mário 

Erbolato; a diferença está no fato de ele não misturar, num mesmo conceito, a especialidade 

do jornalismo com os demais itens publicados pelos jornais, o que, em certa medida, 

corresponde às primeiras observações empíricas feitas por Marques de Melo (1972). 

Como complemento aos exemplos já apontados, cabe acrescentar que, de acordo com 

Gadini (2007, on-line), “o espaço das ‘variedades’ nos cadernos culturais dos diários 

brasileiros” é formado por “outras modalidades de ‘entretenimento’ e atividades afins, como 

numerologia, tarô, búzios, o anjo do dia, além de piadas, jogos e outras modalidades de 

diversão ou lazer”, também colocadas à parte da dimensão jornalística52. Citando uma 

jornalista que foi entrevistada durante sua pesquisa, o autor afirma que “a lógica das 

variedades que integra os cadernos culturais dos diários brasileiros segue, de modo geral, a 

perspectiva de ‘entretenimento’ do leitor, procurando ‘deixar as páginas da editoria de cultura 

mais leves e atraentes ao interesse do leitor médio’...”. Não foge, desse modo, às regras 

estabelecidas em sua origem. 

Em verbete do Dicionário de Comunicação, as variedades constam como sinônimo 

exclusivo de programação veiculada em rádios e TVs. Esses programas são concebidos “em 

formato de competição, em que os participantes selecionados são celebridades ou membros da 

audiência [...] ou uma combinação de ambas, que competem entre si, com a platéia ou com o 

público de casa, de acordo com regras pré-estabelecidas, por algum tipo de recompensa” 

(RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 749). Do mesmo modo, Daniela Jesus Almeida (2004, p. 

71) localiza as variedades nos programas televisivos de auditório. Embora mostre que as 

grades dessa natureza se configuram, hegemonicamente, por quadros divertidos e, em certo 

ponto, sensacionalistas, a autora compreende que, muitas delas, já somam o jornalismo aos 

demais conteúdos. “Percebe-se [...] que a inserção do jornalismo em um programa de 

auditório funciona como uma forma de diferenciação entre os vários programas exibidos do 

mesmo gênero e também como mais uma opção de se obter audiência...”.  

José Carlos Aronchi de Souza (2004) e André Barbosa Filho (2003) também separam 

as variedades – na TV e no rádio, respectivamente – do plano jornalístico. Ao menos, em 

parte, uma vez que ambos percebem a informação de atualidade como componente essencial 

                                                 
52 Gadini (2007, on-line) ainda coloca que, nos jornais diários, o espaço ocupado pelos recursos que ele 
denomina variedades é de 10% a 15% da mancha gráfica das editorias especializadas. 
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dessas atrações. O primeiro desses autores – com o mesmo posicionamento de Almeida 

(2004) e de Rabaça e Barbosa (2001) – inclui os programas de variedades como componente 

do gênero televisivo “entretenimento”; em sua leitura, trata-se de programas estruturados aos 

moldes do formato revista53, mas que incluem elementos de outra natureza, como a 

programação de auditório – já mencionada – e o improviso: 

 
A reclassificação do gênero variedades, antes denominado auditório, é um 
artifício criado pelas emissoras para não dar ao programa a imagem de 
popular. Rebatizados, os programas de variedades são os programas de 
auditório pós-modernos na TV, que promovem uma guerra de audiência com 
prejuízo para o telespectador, que vê, ri, chora e se espanta com tudo que é 
apresentado. Há uma tentativa de dar continuidade à fórmula desenvolvida 
há décadas por Hebe Camargo, Silvio Santos e Flávio Cavalcanti, entre 
outros. Alguns programas tentam manter o nível das atrações, mas os 
escorregões são freqüentes. O grotesco e o bizarro têm sido os ingredientes 
de programas do gênero variedades, que preenchem a tarde e a noite da TV 
brasileira com assuntos inusitados (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 193). 
 

Barbosa Filho (2003, p. 139), por sua vez, submete as variedades ao gênero 

radiofônico “especial”54, por considerar que elas não exercem especificamente a função 

jornalística, ou seja, que seu foco principal não está na informação e na análise dos fatos: 

“Conhecidos como radiorrevistas ou miscelâneas, os programas de variedades têm essa 

denominação pela multiplicidade de informações com características diferenciadas que 

apresentam em seus roteiros”. Mais adiante, todavia, não deixa de apontar que, na atualidade, 

programas radiofônicos de variedades podem ser entendidos como “informativos que 

mesclam jornalismo e prestação de serviço com uma pitada de entretenimento e cultura” 

(BARBOSA FILHO, 2003, p. 144).  

Ainda com relação às variedades no rádio, parece comum a ideia de concebê-las como 

gênero autônomo, ligado ao entretenimento, mas que necessariamente precisa incorporar 

conteúdos jornalísticos. Para Gisela Ortriwano (1985, p. 94), o programa dessa natureza, 

mesmo sem estar ligado essencialmente à atualidade, “pode conter a informação de interesse 

                                                 
53 Aronchi de Souza (2004, p. 130) classifica o formato revista como componente do gênero entretenimento, 
afirmando o seguinte: “Nos programas do gênero revista pode haver vários formatos: telejornalismo, quadros 
humorísticos, musicais, reportagens, enfim, assuntos diversos como os enfocados por revistas impressas. A 
formatação do gênero revista é muito parecida com a dos programas de jornalismo e variedades, tendo como 
diferencial a postura mais comprometida com a categoria informativa do que com a de entretenimento. Nesse 
aspecto, o infortenimento – a informação unida ao entretenimento – passa a ser a linguagem utilizada para atrair 
a audiência. A notícia torna-se espetáculo e faz parte de uma espécie de show de informações”.  
54 Barbosa Filho (2003, p. 138) chama de gênero especial aquele “que não possui [...] função específica como os 
dos outros gêneros, mas, sim, apresenta várias funções concomitantes”. Ele ainda explica que “a este formato 
híbrido resolvemos atribuir para efeito classificatório a terminologia especial, incluindo-o num gênero 
multifuncional”. Com relação aos programas de variedades, o autor ainda acrescenta que estes nasceram como 
programas musicais que, aos poucos, foram incorporando outras atrações artísticas e culturais até aglutinarem 
informações jornalísticas. 
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presumível para o público a que se destina, intercalada entre música, humor, etc.”. Sua 

estrutura, então, inclui entrevistas, prestação de serviços, participação de ouvintes, entre 

outras atrações. Por outro lado, Robert Mcleish (2001, p. 141) afirma que a ênfase dos 

programas de variedades está no conteúdo, o qual pode se tornar “maçante ou trivial quando 

degenera num amontoado de matérias frouxamente ligadas entre si”; a preocupação dos 

produtores, portanto, deve ser a de manter um estilo e apresentar “um conteúdo diferente e 

atualizado”, além daquilo que o autor chama de “elemento surpresa”55. 

Na coletânea que Norma Alcântara, Manuel Carlos Chaparro e Wilson Garcia (2005, 

p. 317-335) organizaram, com entrevistas concedidas por jornalistas brasileiros a respeito de 

questões ligadas à imprensa, as variedades também são tema de um dos capítulos56. Os 

assuntos ali tratados relacionam-se a coberturas jornalísticas em torno de governo e cultura, 

indústria cultural, livros, cinema, música, bares e restaurantes, arte, patrocínio cultural, 

estrelismo, eventos sociais, entre outros assuntos. Embora nenhum dos profissionais que 

responderam às perguntas daquela unidade tenha utilizado a expressão “variedades”, em suas 

respostas, as palavras do jornalista Rodrigo Pereira – um desses colaboradores – apresentam 

um ponto que muito tem em comum com o mote da discussão aqui promovida. Conforme 

suas observações, “aquilo a que normalmente se chama ‘jornalismo cultural’ seria melhor 

definido como ‘jornalismo sobre a indústria cultural’. Via de regra, nosso objeto é o novo sob 

a forma de produto” (ALCÂNTARA, CHAPARRO & GARCIA, 2005, p. 321). 

Articulista da Folha de S.Paulo, Bia Abramo (2005, on-line) é uma das poucas que 

utilizam a expressão “jornalismo de variedades”, e o faz para se referir aos programas 

televisivos que combinam “jornalismo sério” e “entretenimento” ou “assuntos leves”. Tendo o 

claro interesse de avaliar as possibilidades de se fazer um trabalho “decente” nesse segmento 

e tomando como parâmetro o programa “Tudo a ver”, apresentado por Paulo Henrique 

Amorim, na TV Record, ela afirma que 

 
a diversidade tem seu papel, evidentemente. Um tanto de futilidade e 
irrelevância convivem com a política econômica comentada por Amorim, o 
espaço para a denúncia pontual das mazelas da cidade sucede matérias sobre 
estilo de vida e bem-estar, os problemas do cotidiano de gente comum estão 
lá, assim como a vida das celebridades. É claro que essa opção editorial pela 
variedade comporta riscos, mas também é uma aposta que pode apontar para 
uma maneira de combater tanto a superficialidade extrema dos programas de 
fofoca como a brutalidade dos programas mundo-cão. [...] A idéia da 

                                                 
55 O “elemento surpresa” corresponde, segundo Mcleish (2001), a conteúdos de diferentes naturezas – inclusive 
informações jornalísticas –, inseridos na programação de modo a impedir que esta se torne previsível e cansativa. 
56 Trata-se do Capítulo 11 daquela coletânea, que tem como título “Cultura, variedades, entretenimento, 
sociedade e colunismo social”. 
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variedade na pauta traduz-se em descontração (mas verdadeira, não afetada) 
no modo de apresentar, numa certa leveza da edição e no ar de conversa 
interessante. 
 

O mesmo termo também é adotado por Ana Maria Gottardi e Semíramis Nahes (2006, 

p. 196), ao se referirem à revista feminina Fon-Fon, publicada no Brasil de 1907 a 1958. Na 

avaliação das autoras, esse tipo de jornalismo é característico das publicações que combinam 

“generalidades” com “entretenimento” e que foram “transformadas em tendência”, capazes de 

ditar moda. “Lazer, recreação, entretenimento, moda, humor, vida familiar, presse du coeur, 

estão, agora, profundamente ligados ao cotidiano de uma sociedade burguesa, segura de seus 

valores ainda recentes, e conseqüência da revolução industrial em curso no país”. Gottardi e 

Nahes explicam, ainda, que o jornalismo de variedades praticado por Fon-Fon ora era 

prestador de serviços – nas seções “Culinária de Bom Gosto”, “Conselhos às Mães”, “Página 

do Lar” –, ora era literário – seções “Chronica Semanal”, “Contos Ilustrados”, “Escriptores e 

Livros” – e ora era opinativo57. 

Na bibliografia internacional, há vestígios da nomenclatura “periodismo de 

variedades” em artigo de Jesús Costa (1998, p. 45, tradução nossa), que trata sobre a ligação 

de escritores espanhóis com a “dimensão lúdica” do jornalismo58. Ele entende que o 

jornalismo de variedades, mesmo com sua característica de diversão, possibilita a alguns 

jornalistas “transmitir ideias sérias a seus leitores”, mesmo em assuntos considerados menos 

relevantes, como moda ou tendências; além disso, o autor afirma que é tal espaço da imprensa 

é ideal para que intelectuais possam tratar temas políticos de maneira satírica, sem, com isso, 

ser vulgar ou nem um pouco reflexivo. 

Se não é comum encontrar a expressão “jornalismo de variedades”, também não é tão 

fácil localizar referências que adotam o termo “jornalismo de entretenimento”, “representado 

pelas matérias recreativas (passatempos, tiras, features, etc.)” (RABAÇA & BARBOSA, 

2001, p. 405). E a dificuldade que há para encontrá-los talvez seja resultado do próprio 

embate conceitual que muitos autores provocam – como ocorre com o verbete aqui citado, 

que consta no Dicionário de Comunicação – ao amalgamar as informações trabalhadas 

jornalisticamente – no caso, os features – com os componentes que em nada correspondem ao 

                                                 
57 A questão dos espaços destinados à opinião na revista Fon-Fon não aparece muito claramente no texto de 
Gottardi e Nahes (2006, 196). As autoras afirmam que a revista, “por meio de fotos, publicidade e super-
adjetivação, emite a ‘sua opinião’, que é a mesma do Estado, sobre acontecimentos, quaisquer que sejam”. Nesse 
sentido, elas não delimitam as fronteiras que separam o conteúdo jornalístico do material publicitário, problema 
semelhante ao que foi identificado em outros textos anteriormente mencionados. 
58 Vale acrescentar que, em seu artigo, Jesús Costa não faz diferenças entre textos caracteristicamente 
jornalísticos e textos literários que esses escritores porventura possam publicar nas páginas dos jornais. O autor, 
inclusive, cita exemplos das duas naturezas. 
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jornalismo – os passatempos e as tiras, entre outros exemplos. Por isso mesmo, Michael 

Kunczik (2002, p. 105) adverte que definir o entretenimento no contexto jornalístico é 

exercício dos mais difíceis.  

 Leandro Marshall (2003, p. 27) identifica essa junção como tendência desencadeada 

nos Estados Unidos, durante a década de 1980, e que já se tornou predominante em muitos 

cenários. Esse novo modelo59 indica que “a cobertura das notícias mais sérias, que exige 

maior investigação e maior profundidade, foi trocada por notícias de entretenimento, que têm 

maior efeito sobre a audiência e custam bem menos à empresa”; nesse contexto, aliás, a 

informação trabalhada jornalisticamente tem menor peso do que as imagens, do que os 

recursos gráficos coloridos e até mesmo do que a própria diagramação dos veículos 

impressos. Em contrapartida, Marques de Melo (2009d, p. 95) chama a atenção para o fato de 

que esse fenômeno comporta duas dimensões: a primeira é relacionada ao “entretenimento 

enquanto ‘conteúdo’ jornalístico”, ou seja, às matérias a respeito do show business, do mundo 

das celebridades e de assuntos similares; a segunda pressupõe o entretenimento “enquanto 

‘gênero’ jornalístico”, formado por “textos leves e bem escritos, geralmente mimetizando o 

estilo literário, produzido com a finalidade de ocupar os espaços ociosos dos leitores mais 

sensíveis e exigentes”. 

 Recentemente, a revista Estudos em Jornalismo e Mídia, da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), dedicou uma edição inteira a reflexões em torno da tríade informação, 

entretenimento e espetacularização. No texto que abre o núcleo temático daquele número, a 

editora Gislene Silva (2008, p. 5) assegura que colocar esses terrenos em confronto é uma 

tendência comum nas pesquisas da área: 

 
É histórica nos estudos de jornalismo e nos debates sobre as coberturas da 
mídia. De um lado, a produção de notícias sérias e, de outro, as estratégias 
de entretenimento empregadas seja como um atrativo ou como um olhar 
diferenciado sobre a vida mais ordinária; a conhecida disputa entre os 
territórios do interesse público e interesse do público, cujas fronteiras ora são 
fortemente demarcadas, tanto pela prática, ensino e pesquisa de jornalismo, 
ora se mostram como um terreno interseccional. 
 

 A função de entretenimento atribuída ao jornalismo é, certamente, característica “da 

civilização pós-industrial”60, como foi mencionado anteriormente. Luiz Amaral (1982, p. 21), 

                                                 
59 A esse modelo, feito para agradar a todos – “usuário, consumidor, cliente, dono, anunciante etc.” – Marshall 
(2003, p. 27) atribui o nome de “jornalismo cor-de-rosa”, termo criado pelo jornalista norte-americano Howard 
Kurtz. 
60 A expressão “sociedade pós-industrial” foi cunhada, na década de 1960, pelo sociólogo estadunidense Daniel 
Bell, que presidia a “Comissão para o ano 2000”, instituída pela Academia Americana de Artes e Ciências, a fim 
de discutir questões acerca do futuro (BELTRÃO & QUIRINO, 1986, p. 34). 



 
68 

 

amparado pelas reflexões do sociólogo Jean Stoetzel, considera que a “recreação” é “a 

segunda função psicossocial da imprensa” e que o público inserido nesse cenário faz da 

própria leitura do jornal uma “atividade de prazer”. Como complemento a essa discussão, 

Kunczik (2002, p. 106) adverte que “a separação entre informação e entretenimento, que 

ainda existe nos organogramas de muitas empresas dos meios de comunicação, não tem 

nenhum sentido para os receptores”. 

De fato, não há como compreender as variedades dissociando-as do possível papel de 

entreter exercido pelo jornalismo. No dizer de Márcia Amaral (2005, p. 64), “o conceito de 

entretenimento está intimamente ligado ao da sensação e da emoção”. Em razão disso, “todas 

as matérias presentes num jornal que não têm o propósito de ampliar o conhecimento das 

pessoas e ficam limitadas a contar histórias interessantes, insólitas e surpreendentes podem ser 

enquadradas como entretenimento”. Ainda conforme a autora, são quatro as categorias de 

ditam a capacidade de entreter de uma informação jornalística: 1) “histórias de gente comum 

encontrada em situações insólitas ou histórias de homens públicos surpreendidos no dia-a-dia 

de sua vida privada”; 2) “histórias em que se verifica uma inversão de papéis”; 3) “histórias 

de interesse humano”, e 4) “histórias de feitos excepcionais e heróicos”. 

Na ausência de referenciais mais sólidos a respeito do conceito de jornalismo de 

variedades, cabe discutir outras definições localizadas na bibliografia revisitada no decorrer 

desta pesquisa. Elas auxiliam a compreender a formação dessa modalidade jornalística, bem 

como oferecem pistas para a observação de como as variedades podem apresentar diferentes 

características, conforme o contexto em que são discutidas. Adiante, em cumprimento a essa 

exigência, serão abordados três conceitos: fait divers, features e infotenimento. 

 

 

3.1. Fait divers: o interesse pelo insólito 

 

O fait divers pode ser compreendido como “aquelas histórias que não remetem a 

nenhum lugar além delas próprias” (AMARAL, M. F., 2005, p. 64). Conceito de origem 

francesa, foi introduzido na literatura acadêmica por Roland Barthes (1970), para quem esse 

tipo de informação não precisa de contextos anteriores ou exteriores para ser explicado: basta 

despertar algum interesse no leitor, mesmo que em pequena escala. 

 As classificações do fait divers dizem respeito, basicamente, ao “insólito”, à 

“informação monstruosa” e aos “fatos aparentemente insignificantes”. Barthes deixa claro, 

contudo, que tal propriedade da imprensa jamais encontrará classificações que sejam capazes 
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de defini-la satisfatoriamente ou que consigam explicar sua representatividade nos jornais. O 

autor também explica que esse tipo de texto é formado por, pelo menos, duas características: a 

primeira, de natureza estilística, corresponde à estrutura da narrativa, formada em virtude da 

“emoção” empregada na sequência do relato; já a segunda concerne ao próprio conteúdo, cuja 

importância está não nos fatos ocorridos, mas na relação que os une, ou seja, naquilo que 

desperta o interesse humano pelo assunto. Em resumo, o fait divers 

 
é uma informação total, ou mais exatamente, imanente; êle contém em si 
todo seu saber: não é preciso conhecer o mundo para consumir um fait 
divers; ele não remete formalmente a nada além dele próprio; evidentemente, 
seu conteúdo não é estranho ao mundo: desastres, assassínios, raptos, 
agressões, acidentes, roubos, esquisitices, tudo isso remete ao homem, a sua 
história, a sua alienação, a seus fantasmas, a seus sonhos, a seus medos [...]; 
sem duração e sem contexto, ele constitui um ser imediato, total, que não 
remete, pelo menos formalmente, a nada de implícito [...] É sua imanência 
que define o fait divers (BARTHES, 1970, p. 58-59).  
 

Embora o conceito aqui destacado não se enquadre numa única categoria noticiosa, 

podendo ser encontrado em diferentes editorias, seu uso é comumente associado aos 

conteúdos de polícia, publicados pela imprensa de maneira sensacionalista, como eram 

tratadas, por exemplo, as matérias do jornal Notícias Populares61, as quais davam ênfase a 

assassinatos e a assuntos escabrosos. “O sensacionalismo vai buscar no insólito e na 

extravagância do fait divers o ingrediente preponderante da manchete de capa” 

(ANGRIMANI, 1995, p. 26).  

O interesse de diferentes classes sociais pelo fait divers – principalmente as mais 

populares – se dá, basicamente, pela forma simples com que conteúdos dessa natureza são 

disponibilizados ao público-leitor. Não por acaso, as classes C e D eram as que mais 

consumiam o NP, conforme afirma Danilo Angrimani (1995, p. 87). Sem qualquer resquício 

de erudição, esse tipo de material trata, ainda, de assuntos sem grande relevância no 

organismo social, mas que despertam a curiosidade das pessoas; como bem coloca Marli dos 

Santos (1998, p. 31), o fait divers pode abordar os mais variados assuntos: “o seguro do 

bumbum de Carla Perez, o chupa-cabras, incêndios, acidentes, crimes diversos”. 

Ana Maria de Alencar (2007, on-line), ao revisitar a obra de Roland Barthes, explica 

que “o gosto popular pelos ‘casos sem importância num jornal’” se opõe a dois paradigmas da 

imprensa: “o da vida pública e o da esfera pública”62. De acordo com as colocações da autora, 

                                                 
61 Jornal publicado em São Paulo, de 1963 a 2001. Ficou conhecido por suas manchetes violentas e de cunho 
sexual. Sua trajetória está devidamente registrada na obra de Danilo Angrimani (1995). 
62 Em linhas gerais, esses paradigmas revelam a função capital do jornalismo: informar acontecimentos de 
interesse coletivo, subsidiando a formação da opinião pública. 
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apesar de não ter grande importância, a narrativa de um acontecimento isolado pode até 

mesmo despertar interesse maior do que matérias sobre assuntos do dia. Isso se dá porque o 

fait divers provoca verdadeiro fascínio, “fazendo ver o que em geral se esconde”.  

O fait divers não costuma ter “projeção social ou política” e também não tem “grandes 

repercussões no tempo ou no espaço”; todavia, é “suficientemente interessante para ser 

priorizado nos critérios de informação que norteiam alguns media” (CASCAIS, 2001, p. 90). 

Logo, quando se trata de fait divers, os critérios de importância e de interesse, relacionados 

aos valores-notícia63 (WOLF, 2005, p. 207), são extrínsecos ao fato narrado64. Em outras 

palavras, o que supostamente desperta o interesse do leitor não é o acontecimento relatado, 

mas, sim, a forma como é relatado e os aspectos que são valorizados. Essa também é a 

percepção de Luiz Gonzaga Motta (1997, p. 315), que afirma: “Tipicamente, nos casos de 

notícias de interesse humano65, a notícia é em si um fato notável. O real é apenas um vago 

referente, reacontecendo com mais riqueza no enunciado do jornalista. [...] O que passa a 

existir é o enunciado do fato tal como narrado, não o fato real”. 

 O debate acerca do conceito é extenso e pode se voltar para diferentes aspectos, 

inclusive sobre sua representatividade na televisão, como foi evidenciado pelos estudos 

desenvolvidos por Marli dos Santos (1998) e por Fábia Dejavite (2001). Mas o fato central é 

que o fait divers tem ocupado espaços, no jornalismo, que vão muito além das páginas 

policialescas, podendo, inclusive, ser componentes da editoria de variedades, comumente 

relacionada ao humor, à diversão e ao entretenimento. 

 

 

3.2. Feature: o suplemento das notícias 

 

Nos Estados Unidos, uma referência ao tipo de jornalismo aqui estudado se encontra 

no manual de redação da Associated Press, com o nome de feature. Segundo as especificações 

da mais antiga agência de notícias norte-americana, a elaboração desse tipo de conteúdo não 

                                                 
63 Valores-notícia são atributos que conferem a um fato o status de notícia (o termo “notícia”, aqui, é empregado 
como sinônimo de matéria jornalística, não correspondendo exclusivamente ao formato do gênero informativo). 
Tais critérios, definidos por uma série de fatores subjetivos, têm sido discutidos desde a década de 1960, em 
estudos que identificam a constante repetição de alguns procedimentos na imprensa. Mauro Wolf (2005, p. 207) 
observa que esses elementos são relativos às características substantivas das notícias, ao seu conteúdo, à 
disponibilidade do material e aos critérios relativos ao produto informativo, ao público e à concorrência. 
64 Barthes (1970, p. 58) alega, por exemplo, que notícias relacionadas a estrelas e personalidades, mesmo que a 
respeito de fatos banais, não podem ser consideradas como fait divers, uma vez que se ancoram na estrutura de 
um episódio (seja o casamento de um socialite, o vestido utilizado por uma atriz em alguma festa, o aniversário 
de um político, dentre muitos outros exemplos que poderiam ser citados). 
65 Motta (1997) utiliza, em seu texto, o termo “história de interesse humano” como sinônimo para fait divers. 
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se limita aos critérios de importância e de interesse apregoados pelos tradicionais valores-

notícia. Ao contrário, os features preenchem outro espaço: “Os mais interessantes features 

suplementam as notícias de diferentes maneiras: eles iluminam eventos, oferecem 

perspectivas, explicam e interpretam, registram tendências, contam às pessoas sobre outras 

pessoas” (CAPPON, 1991, p. 115, tradução nossa). 

 Um aspecto interessante do guia assinado por René J. Cappon (1991) é a crítica a esse 

tipo de conteúdo que, apesar de ser voltado ao entretenimento, não precisa ser 

necessariamente superficial. Para o autor, os bons features são simples, claros, ordenados e 

livres de qualquer aspecto que desperte a atenção do leitor somente para a forma redacional 

do texto, em detrimento do assunto ali retratado. 

 A palavra feature, de origem anglo-americana, significa “feição fisionômica”. Na 

avaliação de Sebastião Breguez (2002, p. 40), trata-se de “toda matéria sobre assuntos 

variados, cujo valor jornalístico necessariamente não está ligado ao dia de sua ocorrência”. 

Assim sendo, sua característica fundamental é a atualidade permanente, diferente dos assuntos 

“quentes” que necessitam figurar nos jornais o quanto antes, para que não percam o grau de 

interesse. Desse modo, “é uma matéria jornalística de maior durabilidade, ou então, menos 

perecível que uma notícia comum do cotidiano (como política ou economia). Pode ser 

guardada para publicação daqui a uma semana ou mais porque não perde a atualidade”66. 

 O mesmo termo é descrito por Fernando Cascais (2001, p. 91) como um “género 

adequado a histórias de interesse humano”, que pode tratar de qualquer questão da sociedade, 

“com forte carga emocional”. “O news feature corresponde a um tratamento mais 

aprofundado ou focando um ângulo lateral de um facto da actualidade. Permite um estilo de 

escrita mais ‘colorido’ e criativo, nem sempre possível numa notícia de actualidade”. No 

Manual da Redação da Folha de S.Paulo (2008, p. 72), o feature também é indicado como 

um gênero jornalístico, que “apresenta a notícia em dimensões que vão além do seu caráter 

factual e imediato, em estilo mais criativo e menos formal; pode ser o perfil de um 

personagem ou uma história de interesse humano”. 

 Rakelly Calliari Schacht e Flávia Lúcia Bazan Bespalhok (2004), ao pesquisarem a 

incidência do feature no rádio, destacam a ideia de que o gênero encontrou um “campo fértil” 

no sistema público radiofônico da Europa. Tendo sido transportado do jornal para o rádio na 

década de 1930, na Inglaterra, o feature não se distancia dos aspectos característicos ao 

                                                 
66 Reforçando as colocações feitas a respeito da confusão entre conceitos, cabe dizer que Breguez (2002, p. 41) 
afirma que o feature equivale ao fait divers, dando a entender que são duas denominações para conteúdos da 
mesma natureza. “Com essa denominação [fait divers] se encontram as notícias que despertam interesse do leitor 
por implicar rompimento insólito ou extraordinário do curso cotidiano dos acontecimentos”. 
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impresso; a diferença é que a criatividade que lhe é singular vai além da redação do texto, 

podendo incorporar recursos sonoros variados. 

 Ainda segundo Cascais (2001, p. 91), os features estão associados ao jargão 

jornalístico soft news (notícia leve), exatamente por não se prenderem às pautas do dia. São as 

chamadas “matérias frias”, como aponta Alessandro Carvalho Sales (2006, p. 91), cuja 

explicação está mais próxima da nomenclatura utilizada no Brasil. 

 

 

3.2. Infotenimento: informação unida ao entretenimento 

 

 O terceiro conceito sobre o qual este trabalho se propôs a discorrer é o de 

infotenimento, também identificado, na literatura acadêmica, nas versões “infotainment” e 

“infotretenimento”67. Essa prática, que envolve informação e entretenimento, é apontada por 

Fábia Dejavite (2006, p. 71) como neologismo criado nos anos de 1980 e que ganhou força na 

imprensa mundial na década subsequente. Trata-se de um tipo de jornalismo que une, num só 

espaço, informação, prestação de serviço e divertimento: 

 
Grosso modo, o jornalismo de INFOtenimento é o espaço destinado às 
matérias que visam informar e divertir, como, por exemplo, os assuntos 
sobre estilos de vida, as fofocas e as notícias de interesse humano – os quais 
atraem, sim, o público. Esse termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a 
intenção editorial do papel de entreter no jornalismo, pois segue seus 
princípios básicos ao mesmo tempo que atende às necessidades de 
informação do receptor dos dias de hoje. Enfim, manifesta aquele conteúdo 
que informa com diversão (DEJAVITE, 2006, p. 72). 

 
 Na percepção da autora, já havia vestígios de infotenimento nas páginas do primeiro 

jornal brasileiro, o Correio Braziliense, criado em 1808, que contava com uma seção de 

miscelâneas, isto é, de assuntos variados; em seguida, a primeira revista a circular no país, As 

Variedades ou Ensaios de Literatura, já mencionada nestas linhas, manteve relação estreita 

com essa prática editorial, bastante comum na imprensa europeia do século 19, especialmente 

na França. 

 Embora observe rastros de “jornalismo de infotenimento” no passado da imprensa 

brasileira, Dejavite (2006, p. 71) afirma que essa especialidade – um “mistura de gêneros” – 

despertou recentemente. Apesar disso, também observa que o jornalismo sempre carregou o 

                                                 
67 Além dessas três nomenclaturas, vale relembrar que José Aronchi de Souza (2004, p. 130), citado 
anteriormente, utiliza o termo “infortenimento”, referindo-se à união da informação com o entretenimento como 
uma “linguagem utilizada para atrair a audiência”. 
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papel de entreter, mas, ao longo do tempo, essa função tem sido apontada por diferentes 

denominações: jornalismo diversional, jornalismo cultural e jornalismo de entretenimento, 

cada qual com as suas especificidades. Leonel Azevedo de Aguiar (2008, p. 20) enfatiza que o 

neologismo é constituído pelos mesmos elementos do fait divers e de um antigo modelo 

denominado story68. Entende o autor que, assim como os jornais populares estampavam 

matérias “sobre problemas da vida amorosa ou escândalos envolvendo autoridades e 

celebridades”, o infotenimento “cria técnicas para apresentar a notícia como se um segredo 

fosse ser revelado ao leitor”. 

 Utilizando a nomenclatura infotainment, Cascais (2001, p. 113) compreende que 

conteúdos dessa natureza estão mais ligados à televisão e que foi exatamente a linguagem 

dessa mídia eletrônica que favoreceu a fusão entre os dois polos; sendo assim, a informação 

“tende a adoptar algumas características do espetáculo para se tornar mais atraente, enquanto 

o divertimento adquire, por vezes, alguns objectivos informativos, como certos talk shows e 

concursos”. Posicionamento semelhante é o Itania Gomes (2009, p. 3), ao compreender que o 

infotainment “se explica pelas grandes mudanças ocorridas no sistema global de 

comunicação”, provocadas pela hegemonia do neoliberalismo no final do século 20 e pelo 

desenvolvimento tecnológico que aumentou as possibilidades de produção, distribuição e 

recepção dos conteúdos midiáticos.  

 Aspecto interessante levantado por Gomes (2009, p. 6) e que merece ser destacado é o 

fato que de que a “informação” incorporada pelo neologismo não diz respeito somente à 

informação jornalística. Por isso mesmo, a expressão permite classificar modelos que vão 

além da “relação entre jornalismo e entretenimento, ainda que a maior parte da discussão 

sobre o infotainment se interrogue sobre as estratégias de captura da audiência usadas pelos 

programas jornalísticos”. 

 Chico Sant’Anna (2004) adota o termo “infotretenimento”, fazendo referência à 

definição dada pelo francês Jean de Bonville: “um caso particular de hibridação intermidiática 

baseada na contraposição dos pólos realidade/ficção e informação/diversão” (BONVILLE 

apud SANT’ANNA, 2004, p. 118). Em sua discussão, Sant’Anna (2004, p. 119) assegura que 

o infotretenimento tem provocado mudanças, inclusive, no profissional de jornalismo, que 

tem se tornado um “jornalista animador, que mescla as características de um animador de 

auditório e de um entrevistador”69. Numa verdadeira “guerra pela audiência”, até mesmo os 

                                                 
68 Característico dos penny papers do século 19, tratava-se de um texto compacto que valorizava sensações e 
emoções, primando pela descrição, em detrimento da análise.  
69 Essas colocações condizem, em boa parte, com as constatações feitas por Daniela Jesus Almeida (2004).  
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telejornais mais tradicionais já adotam recursos de dramatização, imagens e sons, formando 

uma espécie de “jornalismo de espetáculo”. 

Retomando as ideias de Dejavite (2006, p. 91-94), vale também dizer que sua proposta 

de classificação dos temas relacionados ao infotenimento elenca uma lista com 32 itens70 de 

fundo estreitamente editorial. Porém, não obstante ter seus méritos, o trabalho da autora 

apresenta grande falha ao colocar, num mesmo patamar, formatos com funções extremamente 

diferentes. Como exemplo, poderiam ser colocados, nessa balança, os itens “arte” e 

“ilustrações/infográficos/tabelas”. O primeiro pode, de fato, corresponder à premissa do 

infotenimento, oferecendo ao leitor, informação atrelada ao entretenimento; todavia, é muito 

pouco provável que infográficos e tabelas promovam algum tipo de diversão junto ao público-

alvo das publicações jornalísticas. É necessário, então, repensar o cenário para que se possa 

separar, dentre os conteúdos de um jornal, aquilo que “pode muito bem informar entretendo 

ou, então, entreter por meio da informação” (DEJATIVE, 2006, p. 72) daquelas que, 

simplesmente, mostram onde está a diversão, mas que estão longe de conseguir entreter. 

 

 

4. Experiências folhetinescas 

 

 Não é de hoje que a imprensa se destina a publicar conteúdos que vão além da 

informação e da opinião. No século 19, como já foi dito, o folhetim fazia um “extraordinário” 

sucesso mundo afora e, principalmente, entre os moradores do Brasil imperial. E o uso do 

adjetivo, nesse caso, não é exagero: numa sociedade em que predominava o alto índice de 

analfabetismo e em que o hábito da leitura era algo praticamente inexistente, as histórias 

contadas em séries – tais como as telenovelas de hoje em dia – despertavam o interesse dos 

leitores, entusiastas de narrativas cheias de mistério e suspense. 

 A origem do folhetim pode ser associada à própria gênese das variedades. Seu 

surgimento remonta à França do século acima mencionado, mais precisamente a 1836, ano em 

que o jornalista Émile Girardin concebeu um jornal barato, com inserção de reclames 

(anúncios publicitários) e com a utilização de um espaço, na mancha gráfica, que, desde o 

século 18, já era reservado para o entretenimento: o rodapé – chamado também de variétés –, 

                                                 
70 São eles: arquitetura, artes, beleza, casa e decoração, celebridades e personalidades, chistes e charges, cinema, 
comportamento, consumo, crendices, cultura, curiosidades, espetáculos, eventos, esportes, formação pessoal, 
gastronomia, fotografia, indústria editorial, ilustrações/infográficos/tabelas/ boxes/gráficos, informática, jogos e 
diversão, moda, música, previsão do tempo, publicidade, rádio, revista, televisão e vídeo, turismo/lazer/hotelaria, 
vendas e marketing. 
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“espécie de almanaque integrado ao jornal, dedicado às variedades, [às] miscelâneas, ou às 

resenhas literárias, dramáticas ou artísticas” (MEYER & DIAS, 1984, p. 35). Girardin 

solicitou a alguns romancistas que escrevessem histórias para serem publicadas em capítulos; 

deu início, assim, ao folhetim-romance, chamado mais tarde de romance-folhetim até reduzir-

se à expressão mais comum e até hoje utilizada: folhetim71. 

 Considerado item de última moda em Paris (ALENCASTRO, 1997, p. 44), o folhetim, 

quando chegou ao Brasil, era publicado quase diariamente pelo Jornal do Commercio, no Rio 

de Janeiro, de 1839 a 1942. Sempre bem aceito. E, além dessa folha, muitos outros jornais, 

principalmente os femininos, dedicavam espaço para aquelas histórias que faziam sucesso 

“não só pela natureza de suas temáticas, mas pela falta de acesso dessas camadas mais 

populares aos livros que eram (e continuam sendo) caros” (SANTOS, M., 1998, p. 31).  

 O folhetim, portanto, caracterizava-se por sua difusão entre as classes menos 

favorecidas, que se emocionavam com tramas de autores estrangeiros – como Alexandre 

Dumas e Fiódor Dostoiévski, cujas obras eram publicadas em pequenas partes – e de 

escritores nacionais, que começavam a surgir naquela ocasião, como Joaquim Manuel de 

Macedo, Aluísio Azevedo, Raul Pompéia, entre outros. “Comum a todos, e importantíssimo, 

era o suspense e o coração na mão, um lencinho não muito longe, o ritmo ágil de escrita que 

sustentasse uma leitura às vezes ainda soletrante, e a adequada utilização dos macetes 

diversos que amarrassem o público” (MEYER, 2005, p. 303). 

 As experiências aqui descritas moldaram uma nova forma de se fazer imprensa. 

Estabeleceram, na visão de Héris Arnt (2001, p. 98), uma forma envolvente de relação com o 

público-alvo, ao mostrarem que jornais também poderiam ser espaço para o entretenimento. 

Além disso, promoveram uma espécie de massificação cultural, ao transportar a literatura dos 

livros para os jornais.  

Na defesa de Arnt (2001, p. 121), o folhetim é uma espécie de espelho de determinada 

época. Ao analisar casos relacionados às imprensas francesa, inglesa e brasileira, no recorte 

específico do século 19, a autora nota que tais produções refletiam as características da 

sociedade. “Os escritores que militavam na imprensa tinham como uma de suas metas 

documentar a realidade de seu tempo”.  

Ao tentar periodizar a história da imprensa brasileira, a partir do caso sul-

riograndense, Antonio Hohlfeldt e Fábio Rausch (2006, p. 10) também inserem o folhetim no 

                                                 
71 A ideia de que a criação do folhetim está intimamente ligada à origem das variedades também é reforçada por 
Jesús Martín-Barbero (2008, p. 177), quando diz que o folhetim era o espaço para “onde iam parar as 
‘variedades’, as críticas literárias, as resenhas teatrais, junto com anúncios e receitas culinárias, e não raro com 
notícias que metiam a política em disfarce de literatura”. 
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plano do lazer oferecido pela imprensa e o destacam, dentro do período específico de 1870 a 

1937, como componente da produção de variedades. Os autores compreendem que “a 

incorporação do chamado romance folhetim, às vezes até mesmo com duas narrativas por dia 

numa mesma edição, além da incorporação de piadas e charges”, tornava “a publicação mais 

leve e atrativa, aproximando-a do moderno conceito de imprensa de variedades”. 

É importante frisar que os folhetins não foram somente publicados em jornais, embora 

tenha sido nesse suporte que encontraram maior eco. Num período posterior à chegada do 

gênero ao Brasil, as revistas também abriram espaço para a publicação das histórias em série, 

transformando-as, posteriormente, em fotonovela (A REVISTA..., 2000, p. 176). Exemplo 

disso é a Fon-Fon, outrora aludida, que costumava republicar antigos folhetins em suas 

páginas, que se destacavam pela qualidade gráfica. 

Nos limites dessa revisão histórica sobre a imprensa brasileira, também cabe lembrar 

que as revistas desempenharam papel fundamental na produção de variedades. Essas 

publicações, no início do século 20, cumpriam a função de divertir e distrair os leitores, “com 

textos leves e (se possível) belas imagens”, de acordo com Ilka Stern Cohen (2008, p. 111). 

Foram, desse modo, marcadas pela exploração daquilo que havia de novo – a sensação das 

novidades –, passeando por diferentes assuntos, desde agricultura, assuntos de interesse 

feminino, esporte, entre muitos outros temas, até chegar àquilo que Cohen denomina “viver 

urbano”. Não por acaso, diante dessa diversidade, ganharam o nome de “variedades”.  

 Ainda com relação à ideia central deste tópico, é certo afirmar que, apesar de os 

folhetins já não figurarem cotidianamente nas páginas dos jornais, seria impossível que não 

houvesse nenhum tipo de entretenimento na mídia impressa. Mais timidamente, por algumas 

razões já apontadas e por algumas outras que serão discutidas mais adiante, os espaços para a 

emoção e para o fait divers ainda conseguem se manter na imprensa, entremeados com 

assuntos de natureza “mais séria”, por assim dizer. Diante desse quadro, Marlyse Meyer 

(2005, p. 381) afirma o seguinte: 

 
Ainda que haja diferença entre jornais “sérios”, noticiosos, a grande 
imprensa enfim, e o jornalismo recreativo, o joco-sério, com traços a priori 
mais “populares” (mas esse povo, como defini-lo?), o folhetim é 
indispensável para ambas as categorias jornalísticas e muito parecidos os 
seus repertórios, os quais não excluem aliás a produção nativa, obras de 
autores que não se tem hoje o menor conhecimento. (Faltando o folhetim, lá 
estarão os “fatos diversos” a fazer-lhes a vez)72. 
 

 Para Meyer (2005, p. 387), o folhetim foi se reinventando, ao longo do tempo, 

                                                 
72 Mayer (2005) utiliza a expressão aportuguesada “fatos diversos” como tradução de fait divers. 
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adaptando-se conforme a realidade de cada época, transformando-se, inclusive, em novos 

gêneros. Mas deixou, como legado, a lição de como agradar ao gosto popular, levando a esse 

público um tipo de diversão desprovida de ranços elitizados, por vezes chatos e cansativos. 

 É certo que o folhetim, tal como apresentado neste trabalho, sobreviveu somente até o 

início do século 20, quando questões de ordem capitalista – relacionadas ao crescimento do 

país – começaram a exigir alterações na imprensa brasileira. Nelson Werneck Sodré (1999, p. 

296) revela que essas transformações ocorreram lentamente, acentuando “a tendência ao 

declínio do folhetim, substituído pelo colunismo e, pouco a pouco, pela reportagem; a 

tendência para a entrevista, substituindo o simples artigo político; a tendência para o 

predomínio da informação sobre a doutrinação”. 

  Em suma, o folhetim e outros gêneros que configuravam as seções de variedades, em 

sua origem, modificaram-se consideravelmente e, em alguns casos, se extinguiram. Esse 

progresso é característico do jornalismo – assim como de outras esferas sociais –, que, embora 

mantenha algumas particularidades ao longo do tempo, é constantemente reinventado, 

mediante os fatores tecnológicos e socioculturais que o envolvem. Por essa razão, estudar os 

gêneros jornalísticos é atividade que deve ser feita constantemente, a fim de que diagnósticos 

situacionais sobre a imprensa possam ser traçados, auxiliando à melhor compreensão de suas 

tendências. 
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CAPÍTULO 3 

GÊNEROS E FORMATOS JORNALÍSTICOS: 

A DISCUSSÃO CENTRAL 

 

 

1. Uma questão de gênero(s) 

  

 A opção por um estudo focado nos gêneros jornalísticos vigentes nas editorias de 

variedades encontra respaldo nas colocações de Ana Carolina Temer (2009, p. 179), que 

entende os gêneros como “categorias de análise a partir das quais podemos agrupar trabalhos 

semelhantes, tanto visando auxiliar a produção e leitura destes trabalhos, quanto para a análise 

desse material”. Ademais, também se ancora nas prescrições de Marques de Melo (2006f, p. 

68), para quem “compreender os gêneros jornalísticos significa [...] estabelecer comparações, 

buscar identidades, indagar procedências”.  

 Há de se pensar, todavia, que os gêneros jornalísticos têm se apresentado como um 

terreno contraditório dentro do campo das pesquisas sobre jornalismo. Por um lado, parece 

haver uma necessidade constante de classificação dos produtos da imprensa em grupos 

definidos por aproximação de características, com vistas a facilitar sua compreensão e, até 

mesmo, sua produção. Como observa Irene Machado (2001, p. 6), esse processo se tornou 

complexo, à medida que “os meios se diversificaram” e que “os modos de organização das 

mensagens se transformaram e, conseqüentemente, novos formatos surgiram”. Por outro lado, 

até não muito tempo atrás, foram poucos os pesquisadores que se propuseram a espezinhar 

esse solo midiático, observando como o jornalismo se organiza e de que forma mantém sua 

relação com a sociedade. 

 Um dos motivos que inibem a apropriação desse território de estudos pode ser 

atribuído à complexidade de se organizar os produtos jornalísticos. Nesse sentido, mesmo em 

alguns momentos episódicos, nos quais se nota a iniciativa de estudiosos em unir esforços 

para a consolidação de teorias, nota-se que as próprias bibliografias já existentes sobre o tema 

não apontam caminhos tão claros por serem demasiadamente controversas. Dizem Christa 

Berger e Frederico Tavares (2008, p. 8) que “a noção/conceito de gênero está ligada a um 

movimento classificatório/conceitual que ainda está longe de um consenso”. Ao que tudo 

indica, as reflexões e os debates que foram publicados a esse respeito não seguem por um 
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único caminho, pautando-se por teorias, metodologias e conceitos diversificados e nem 

sempre próximos uns dos outros. 

 Por isso mesmo, antes de se fazer quaisquer considerações a respeito das propostas 

classificatórias estabelecidas previamente, é importante frisar que a ordenação dos gêneros 

varia conforme o ambiente em que é elaborada, uma vez que a prática jornalística e, 

consequentemente, as espécies do jornalismo variam conforme o contexto social e geográfico 

em que são observadas73 (MARQUES DE MELO, 2003c, p. 178; PARRATT, 2008, p. 13). 

Também se faz necessário notar que esse tipo de classificação é reflexo de um pacto de leitura 

entre produtor e receptor, estabelecido para que ambos possam “dialogar”. Em outras 

palavras, gênero é uma “estratégia de comunicabilidade” entre emissores e audiência 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 303). 

 Como afirma Temer (2009, p. 180-181), o gênero74, em termos de indústria midiática, 

é “uma promessa de conteúdo, ou uma possibilidade de conteúdo, uma espécie de contrato 

previamente acordado” entre as partes já destacadas. Trata-se, portanto, de “um conceito 

chave” a partir do qual “um determinado emissor pode agir em função de um quadro 

semântico – ou um conjunto de possibilidades lingüístico-visuais delimitados”. Pode ser 

entendido, ainda, como um “um mecanismo prático para ajudar qualquer meio de massas a 

produzir, de modo consistente e eficiente, e a relacionar a sua produção com as expectativas 

das suas audiências” (MCQUAIL, 2003, p. 336). 

 Ao discorrer a respeito dos gêneros midiáticos, Denis McQuail (2003, p. 336) afirma 

que estes devem ser compreendidos conforme quatro aspectos: 1) uma “identidade coletiva”, 

capaz de ser reconhecida tanto pelos produtores quanto pelo público; 2) a relação da 

identidade com a sua finalidade, com seu formato e com o seu significado; 3) a permanência 

dessa identidade através dos tempos, mesmo que haja mudanças no quadro original, e 4) “uma 

estrutura previsível” que possa ser seguida conforme cada gênero. Esses pontos vão ao 

encontro, também, das considerações de Mikhail Bakhtin (2003, p. 262), que, numa 

abordagem linguística, compreende os gêneros do discurso como “tipos relativamente estáveis 

de enunciados”, construídos conforme suas especificidades comunicacionais, que se refletem 

no conteúdo, na forma e na estrutura.  

                                                 
73 A esse respeito, Marques de Melo (2009c, p. 4) lança uma metáfora em que compreende o jornalismo como 
“uma espécie de árvore universal, que possui raízes eurocêntricas [...], cujas ramificações são tipicamente 
nacionais [...], muitas vezes produzindo frutos dotados de sabores regionais”. 
74 Gênero é definido pelo Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004, p. 975) como o 
conjunto de espécies que apresentam certo número de caracteres comuns convencionalmente estabelecidos. 
Palavra de origem latina – genus/generis –, está associado a família/espécie. Em suma, é o agrupamento de 
pessoas, objetos, ideias ou quaisquer outros elementos com características próximas. 
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Bakhtin (2003, p. 262) compreende que são três os fatores determinantes na 

configuração dos gêneros discursivos: conteúdo temático, estilo da linguagem e construção 

composicional. Esses elementos “estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação”.  

O mesmo autor ainda diz que os gêneros do discurso podem ser classificados como: 1) 

primários (correspondentes à oralidade, como conversas de salão, conversas familiares, 

diálogos filosóficos, diálogos sociopolíticos, etc.), e 2) secundários (relacionados à escrita, ou 

seja, aos gêneros literários, científicos, jornalísticos...). “Quanto melhor dominamos os 

gêneros tanto mais livremente os empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos 

neles a nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais 

flexível e sutil a situação singular da comunicação” (BAKHTIN, 2003, p. 285). 

A sistematização do linguista russo corresponde à maioria das classificações dadas aos 

produtos jornalísticos. Grande parte dos autores que ofereceram contribuições significativas à 

compreensão desse objeto de estudo tende a privilegiar a dimensão estilística do texto, 

primando pela análise de sua estrutura. Assim o fazem, por exemplo, os espanhóis José Luis 

Martinez Albertos (1974), Josep Maria Casasús e Luis Núñez Ladevéze (1991); o peruano 

Juan Gargurevich (1982), e José Marques de Melo (2003c), bem como outros pesquisadores 

brasileiros que se dedicaram a pesquisar os gêneros sob orientação desse último, como 

Jacqueline Rios dos Santos (1996), Paulo da Rocha Dias (1999), Ana Carolina Temer (2001), 

Lailton Alves da Costa (2008), Tyciane Viana Vaz (2009), entre outros. 

Como observação complementar, é bom dizer que o interesse pela classificação dos 

discursos em gêneros não é exclusividade da comunicação midiática e tampouco foi iniciada 

para a compreensão da produção jornalística. Suas raízes, na verdade, remetem aos tratados 

de Retórica e de Poética, elaborados na Grécia Antiga, por Aristóteles, que estabeleceu 

parâmetros que distinguem os discursos argumentativos em três gêneros: deliberativo, 

judiciário e demonstrativo75. Para Aristóteles (1964, p. 31), os gêneros são desdobrados em 

espécies, consideradas “premissas particulares”, que se distinguem umas das outras em razão 

de suas propriedades funcionais. “Cada um destes gêneros tem finalidade diferente: porque há 

três gêneros, três fins distintos. [...] Pelo que fica dito, é manifestamente necessário ter 

premissas para os três gêneros; ora, os tecméria, as verossimilhanças e os sinais são as 

premissas da Retórica”. 

                                                 
75 Conforme as explicações dadas por Aristóteles, o gênero deliberativo era adotado pela assembléia, que poderia 
dar conselhos a respeito do futuro; o gênero judiciário era adotado pelos juízes, com a intenção de defender ou 
acusar fatos ocorridos, com base em valores como o justo e o injusto; já o demonstrativo era de uso do 
espectador de um discurso, que poderia elogiar ou censurar o orador. 
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 De volta às contradições e divergências que envolvem os estudos dessa natureza – seja 

dos gêneros do discurso ou dos gêneros literários, de forma ampla, ou dos gêneros midiáticos 

e jornalísticos –, cabe destacar que, no início da década de 1980, Tzvetan Todorov (1981, p. 

45) olhava com certo ceticismo para a representatividade das pesquisas desse mote, afirmando 

que “se ocupar de gêneros pode parecer hoje em dia passatempo ocioso, senão anacrônico” 

No entanto, ele mesmo esclarece que nunca houve literatura sem gênero e, mesmo com a 

existência de produtos que possam parecer híbridos, sempre será necessário compreender suas 

diferenças discursivas.  

 Amparado por esse referencial, Marques de Melo (2003c, p. 43) destaca que “a 

preocupação com os gêneros jornalísticos” insere-se num “esforço de compreensão daquilo 

que Todorov, no plano literário, chama de ‘propriedades discursivas’”. Essas propriedades se 

constituem, dessa maneira, como “um ponto de partida seguro” para a observação das 

características das mensagens, no que tange à forma, ao conteúdo e à temática, bem como 

permitem “avanços na análise das relações socioculturais (emissor/receptor) e político-

econômicas (instituição jornalística/ Estado/ corporações mercantis/ movimentos sociais) que 

permeiam a totalidade do jornalismo”.  

 Com relação, ainda, à compreensão dos gêneros, Irene Machado (2001, p. 6) é 

perspicaz ao dizer que “se não se pode negar que os gêneros organizam a linguagem 

formando discursos dentro de uma mídia específica, não se pode negar também que o 

conjunto de diferentes mídias constituem diferentes gêneros em relação ao sistema maior da 

cultura”. Entende a autora, portanto e em contraposição às questões discursivas apontadas 

comumente por outros autores, que não é possível estudar os gêneros somente do ponto de 

vista linguístico, sendo imprescindível associá-los aos ambientes (suportes) em que se 

manifestam.  

 

 

2. O estudo dos gêneros jornalísticos 

 

Parece de comum acordo, para vários autores, a afirmação de que foi o francês Jacques 

Kayser76 o primeiro pesquisador, na contemporaneidade, a se dedicar ao estudo dos gêneros 

                                                 
76 Nascido em Paris, Jacques Kayser (1900-1963) estudou Direito e Letras na Universidade de Sorbonne. 
Exerceu o jornalismo, chegando a ocupar o cargo de redator-chefe de La République. Foi professor do                         
Centro de Formação de Jornalistas de Paris e diretor-adjunto do Instituo Francês de Imprensa. Em 1961, 
ministrou uma série de conferências no Centro Internacional de Estudos Superiores de Jornalismo para América 
Latina (Ciespal), em Quito (Equador), transformado mais tarde em Centro Internacional de Estudos �              
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jornalísticos, com vistas à formação de uma teoria específica para esse objeto (BERTOCHI, 

2005, p. 1290). Ao analisar jornais franceses, na década de 1950, ele separou o conteúdo das 

publicações em três grandes gêneros: informações, artigos (opiniões) e mesclas de 

informações e comentários (PARRATT, 2008, p. 51). 

No entanto, não se pode deixar de lado o fato de que, antes dessa iniciativa, outras 

incursões no campo do jornalismo já haviam se ocupado da mesma questão. Como exemplo, 

pode ser citada a primeira tese doutoral sobre jornalismo – defendida por Tobias Peucer, em 

169077, na Universidade de Leipzig (Alemanha) –, considerada por Jorge Pedro Sousa (2004, 

p. 36) como o primeiro trabalho a respeito dos gêneros. Além disso, destaca-se que, no início 

do século 18, Samuel Buckley, editor do jornal inglês Daily Coyrant, buscava separar os 

textos publicados por aquela folha em news and coments, ou seja, notícias e comentários 

(MARQUES DE MELO, 2003c, p. 42) 

Desse modo, Kayser pode ser considerado o pioneiro nos estudos “contemporâneos” 

sobre gêneros jornalísticos, tendo oferecido contribuições que “parecem ter tido tanto peso, 

que constituem sem dúvida o verdadeiro germe dos estudos encetados posteriormente sobre 

gêneros, especialmente no sul da Europa e em vários países da América Latina” (PARRATT, 

2008, p. 49, tradução nossa). Essas colocações são, ainda, reforçadas por Marques de Melo 

(2009b, p. 1), ao afirmar que: 

 
Quando realizou a pesquisa seminal do jornalismo comparado – Une 
semaine dans le monde (1953) –, o cofundador  do Instituto Francês de 
Imprensa78 estabeleceu um divisor de águas no estudo das manifestações 
jornalísticas, privilegiando a interface entre a produção e o consumo, 
mediada pela expressão linguística (articulação entre forma e conteúdo). 
 

Na tentativa de explicar o que são os gêneros jornalísticos, Gargurevich (1982, p. 11, 

                                                                                                                                                         
� Superiores de Comunicação para América Latina, mantendo a mesma sigla. O curso ministrado na capital 
equatoriana deu origem ao livro Estúdios de morfología, de metodología y de prensa comparada, no qual há as 
primeiras referências a respeito dos gêneros jornalísticos. 
77 De acordo com Jorge Pedro Sousa (2004, p. 32), “Peucer denominou a sua tese ‘De Relationibus Novellis’, 
podendo a terminologia referir-se quer aos periódicos da época no seu conjunto quer às notícias em si, os relatos 
(‘relationes’) de ‘novas comunicações’ (‘novellae’), ou seja, de novidades ou notícias”. A tese de Peucer foi 
traduzida para o português, sob o título de “Os relatos jornalísticos”, por Paulo da Rocha Dias, tendo sido 
publicada na edição nº 33 da revista Comunicação & Sociedade (2000). Em preâmbulo ao texto, o tradutor 
afirma o seguinte: “Tobias Peucer faz parte de um grupo que, na primeira metade do século XVII, começara a 
pesquisar e a publicar os resultados de suas investigações nas universidades alemãs. Este fato coloca a Alemanha 
no ponto inicial de uma rica tradição de pesquisa em jornalismo, continuada no presente século [20] por 
pesquisadores insignes como Otto Groth e Max Weber. Confirma também a ‘Periodistika’ como o primeiro e 
mais antigo ramo das Ciências da Comunicação e da Informação”. 
78 Nota do autor: “Criado na Universidade de Paris, no período do pós-guerra, o IFP teve papel fundamental no 
desenvolvimento dos estudos jornalísticos na França. Cofundado por Fernand Terrou e Jacques Kayser, manteve 
permanente cooperação com a UNESCO, liderando inclusive a organização da comunidade mundial de ciências 
da comunicação”.  
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tradução nossa) parte de princípios semelhantes aos que guiam as discussões propostas por 

por Martín-Barbero e por McQuail, anteriormente descritas, afirmando que gêneros consistem 

em “formas que o jornalista busca para expressar-se, devendo fazê-lo de modo diferente, 

segundo a circunstância da notícia79, seu interesse e, sobretudo, o objetivo de sua publicação”; 

Sonia Parratt (2008, p. 15, tradução nossa) assegura que os gêneros estão associados a 

“normas e convenções que incluem leis discursivas próprias e certos recursos linguísticos 

obrigatórios”, e Lailton Costa (2008, p. 148), em pesquisa recente a respeito dos gêneros 

vigentes em jornais diários de grande circulação no Brasil, oferece como conceito a 

explicação de que o gênero jornalístico é  

 
um conjunto de parâmetros textuais selecionados em função de uma situação 
de interação e de expectativa dos agentes do fazer jornalístico, estruturado 
por um ou mais propósitos comunicativos, que resulta em unidades textuais 
autônomas, relativamente estáveis, identificáveis no todo do processo social 
de transmissão de informações por meio de uma mídia/suporte.  

 
Muito embora haja algumas definições para o objeto em questão, existem críticas a 

respeito das classificações elaboradas por pesquisadores do campo da comunicação e, mais 

especificamente, do jornalismo. Adair Bonini (2003, p. 209) salienta que “na literatura da área 

de comunicação, a noção de gênero não aparece de forma muito clara. Tanto são entendidos 

como gênero os textos relacionados a uma prática discursiva [...] quanto os traços que 

apresentam categorias mais amplas e de caráter tipológico”. Lia Seixas (2003, p. 81), por sua 

vez, frisa que as pesquisas realizadas até hoje, a respeito dos gêneros jornalísticos, “não 

definem critérios fundamentais de análise para a constituição de uma teoria dos gêneros 

produzidos pelo fazer jornalístico”. 

Independentemente das considerações acerca da crítica a essas propostas 

classificatórias, um fato não pode ser ignorado: se os estudos dos gêneros avançaram, nos 

últimos anos, não é mérito primordial dos estudiosos em comunicação; ao contrário, “o estudo 

dos gêneros jornalísticos irrompeu com força na passagem para o século XXI, suscitando 

particularmente o interesse dos cientistas da linguagem (lingüistas, semiólogos, professores de 

literatura)” (MARQUES DE MELO, 2009a, p. 13). As investigações desenvolvidas nos 

limites das Ciências da Linguagem, “marcadas pelo uso de referencial teórico da área da 

lingüística e da semiótica”, “serviram para alertar o campo comunicacional da necessidade de 

retomar os estudos sobre a configuração contemporânea dos gêneros existentes na imprensa” 

(COSTA, L. A., 2008, p. 44). 
                                                 
79 O autor utiliza o termo “notícia”, nesse caso, em sentido amplo, não correspondendo especificamente ao 
formato informativo construído a partir das respostas ao lead jornalístico. 
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Para Seixas (2003, p. 80), as classificações propostas para os gêneros jornalísticos – 

dentre as quais, as dos brasileiros – têm privilegiado cinco critérios básicos: “1) finalidade do 

texto ou disposição psicológica do autor, ou ainda a intencionalidade; 2) estilo; 3) modos de 

escrita, ou morfologia, ou natureza estrutural; 4) natureza do tema e topicalidade, e 5) 

articulações interculturais (cultura)”. Conforme as observações da autora, cada articulação – 

apoiada nesses itens – divide os conteúdos jornalísticos em determinadas categorias, 

evidenciando, principalmente, os conteúdos de naturezas informativa, interpretativa e 

opinativa. 

 Casasús e Ladevéze (1991, p. 87) defendem que “uma moderna teoria dos gêneros 

jornalísticos”, destinada a aprimorar o ensino desse campo de atividade intelectual, deve se 

basear em quatro critérios e enfoques prévios que se expõem à continuidade. Eles propõem 

que o primeiro critério deve compreender tal teoria como uma projeção analítica e crítica da 

prática profissional, e não apenas como um relato da técnica, enquanto que o segundo critério 

deve se preocupar com a ordenação dos sistemas dos gêneros, segundo a dicotomia que 

diferencia objetivo e subjetivo, formal e temático, entre outros aspectos.  

 
A dimensão objetiva dos gêneros jornalísticos nos conduz à apreciação de 
modelos estruturais e estilísticos cujos conjuntos prototípicos recebem 
diversas denominações (notícia ou informação, crônica, reportagem, artigo, 
editorial, crítica, etc.). Por sua parte, a dimensão subjetiva se estrutura e 
classifica segundo seu conteúdo temático (político, econômico, mundano, 
científico, esportivo, etc.). Os modelos de gênero se constroem mediante a 
combinação de ambas as dimensões (CASASÚS & LADEVÉZE, 1991, p. 
87, tradução nossa). 
 

 O terceiro critério citado por Casasús e Ladevéze recai sobre a classificação dos 

gêneros em grupos clássicos já estabelecidos, determinados de diversas maneiras 

(informativos, opinativos, interpretativos, entre outros). Por fim, apoiados por Teun A. van 

Dijk 80, os autores sugerem, como quarto critério, manter os estudos de gêneros como um 

instrumento pedagógico que permita desenvolver uma crítica sistemática quando observados 

os fenômenos de intensidade retórica, funções perlocutivas, modelos cognitivos, modelos 

receptivos e manifestações retóricas. 

 Assim como Todorov (1981, p. 47) afirma que os gêneros literários não 

desapareceram, mas os “gêneros-do-passado” foram “substituídos por outros”, Casasús e 

                                                 
80 Teun A. van Dijk nasceu em 1943, em Naaldwijk, nos Países Baixos. Licenciado pela Universidade Livre de 
Amsterdã e pela Universidade de Amsterdã (Holanda), é doutor em Linguística por esta última. É professor da 
Universidade Pompeu Fabra de Barcelona (Espanha), desde 1999. Foi editor-fundador das revistas Poetics, 
TEXT, Discourse & Society e Discourse Studies; ainda é editor das duas últimas. Fundou também a revista 
multidisciplinar Discourse & Communication e a revista on-line Discurso y Sociedad. 
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Ladevéze também compreendem que os gêneros jornalísticos se transformam e evoluem, mas 

nunca se apagam. Essa realidade condiz com o próprio caráter efêmero do jornalismo, que, 

nas palavras de Sibila Camps e Luiz Pazos (1996, p. 129, tradução nossa), “não é uma ciência 

exata” e que, por isso, “as fronteiras de alguns gêneros estão se tornando cada dia mais 

ambíguas, o que também marca a aparição de subgêneros”. 

 O debate a respeito da hibridação de gêneros é apontado por Ana Carolina Temer e 

Márcia Tondato (2008, p. 28), que observam a ascensão de “gêneros mistos” como resposta às 

exigências do mercado, frente às transformações provocadas na própria mídia. Para o mesmo 

sentido aponta Zélia Leal Adghirni (2004, p. 140), ao afirmar que “as transformações dos 

gêneros são compreendidas como índices de evolução da produção jornalística e da relação 

que o social mantém com ela”. Segundo essa autora, quase não há fronteiras – principalmente 

no ambiente virtual – entre as tradicionais categorizações de informativo e opinativo, e entre 

textos jornalísticos e de outras naturezas, como publicitários, por exemplo.  

Adela Ruiz (2007, on-line, tradução nossa), pesquisadora argentina que se dedica a 

compreender as diferenças entre o pensamento dos estudiosos sobre gêneros de seu país, 

observa que muitos pesquisadores divergem em suas constatações e opiniões, mas que 

também se encontram em alguns pontos em comum. Conclui a autora que “o debate em torno 

do que se entende por gêneros jornalísticos [...] constitui uma discussão nunca encerrada que 

se traduz em muitos sistemas de classificação”, os quais revelam as múltiplas percepções 

daqueles que se dedicam ao assunto. 

 Mas a divergência de percepções não é realidade recente. Ao se debruçar sobre o 

estudo dos gêneros na década de 1980, José Marques de Melo (2003c, p. 43) elaborou um 

panorama das classificações que haviam sido propostas nos Estados Unidos, na Europa e na 

América Latina. Em seu mapeamento, constam os nomes de 12 pesquisadores81 que se 

dedicaram a encontrar parâmetros para a definição na mídia impressa. Cada autor revisitado 

por ele observa a divisão dos gêneros de forma distinta: Emil Dovifat, por exemplo, entende-

os como “formas de expressão jornalística” que “se definem pelo estilo e assumem expressão 

própria pela obrigação de tornar a leitura interessante e motivadora”; Joseph Folliet, por outro 

lado, diz que os “os gêneros surgem da correspondência de textos que os jornalistas escrevem 

em relação às inclinações e aos gostos do público”. A constatação de Marques de Melo 

também é a de que a resposta ao que são, de fato, os gêneros jornalísticos é perseguida “quase 

                                                 
81 São eles: Joseph Folliet e Jacques Kayser (França); Fraser Bond (EUA); Emil Dovifat (Alemanha); Domenico 
De Gregorio (Itália); Martín Vivaldi e Martínez Albertos (Espanha); Juan Gargurevich (Peru); Eugenio Castelli 
(Argentina); Raul Rivadeneira Prada (Bolívia); Julio Cabello (Venezuela); Luiz Beltrão (Brasil). 
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exclusivamente pelos estudiosos europeus e mais recentemente pelos latino-americanos”; 

além disso, ressalta-se o fato de que “a literatura norte-americana sobre jornalismo demonstra 

reduzida atenção a essas questões epistemológicas ou taxionômicas, revelando interesse mais 

pragmático pela descrição ou interpretação dos processos jornalísticos ou buscando aprender 

suas tendências concretas” (MARQUES DE MELO, 2003c, p. 43). 

 Quadro semelhante foi formatado recentemente por Raúl Peñaranda U. (2000, on-

line). Em reflexão sobre os gêneros da imprensa boliviana, o autor cita o nome de 13 

autoridades no assunto82 e concluiu que cada pesquisador tem estabelecido tipologias 

diferentes, as quais têm evoluído e se transformado com o passar dos anos. Como exemplo, 

cita que María Julia Sierra divide os gêneros em jornalismo noticioso (crônicas, colunas, 

reportagens, entrevistas, editoriais, artigos de fundo e notícias) e jornalismo literário 

(biografias e contos da vida real), ao passo que John Müller estabelece três gêneros: 

informativos, opinativos e interpretativos, sem assinalar suas subclassificações ou formatos. 

Contribuição também recente para a compreensão dos aportes teóricos ao estudo dos 

gêneros jornalísticos é de Sonia Parratt (2001, on-line, tradução nossa), que entende as 

polêmicas suscitadas, atualmente, no universo acadêmico, não como questionamentos sobre a 

existência dos gêneros jornalísticos, mas, sim, como discussões a respeito da “validade dos 

gêneros tradicionais considerados insustentáveis, estereótipos ultrapassados e inertes”. Desse 

modo, o maior problema está na consideração de que os gêneros tradicionais estão incorretos 

ou, melhor dizendo, praticamente em desuso. 

 

 

2.1. Referências brasileiras 

 

 A universidade brasileira tem se prestado ao exercício das reflexões sobre os gêneros 

jornalísticos há pelo menos quatro décadas. Antes disso, é fato, alguns pesquisadores 

chegaram a discutir o jornalismo enquanto gênero, como Alceu Amoroso Lima (1960, p. 63), 

para quem “o jornalismo é um gênero literário”, tendo o estilo como traço diferencial, que o 

distingue dos demais conteúdos da mídia impressa. Porém, mesmo havendo considerações 

dessa natureza, é somente no final da década de 1960 que pesquisadores do país começaram a 

publicar os primeiros ensaios taxionômicos sobre a tipologia do jornalismo.  

                                                 
82 María Julia Sierra, John Hohenberg, Martín Vivaldi, Martínez Albertos, Armando de Miguel, Esteban Moran, 
Johnson e Harris, Siegfrid Mandel, Luiz Beltrão, José Benítez, Juan Gargurevich, José Marques de Melo, Erick 
Torrico e John Müller. 
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 É na obra de Luiz Beltrão (1969; 1976; 1980) que se encontram as pioneiras propostas 

classificatórias elaboradas no Brasil. De ordem funcionalista, sua categorização busca mostrar 

os modelos de organização da imprensa, apontando para a demarcação dos tipos de texto 

comumente publicados em jornais. Traça, dessa forma, um mapa que coloca em relevo três 

funções básicas do jornalismo: informar, orientar e divertir83. 

Apesar de não apresentar sua classificação em quadro sistemático, o autor deixa, 

diluído em sua obra, um panorama que pode ser enumerado da seguinte forma:  

 

1) Jornalismo informativo (notícia, reportagem, história de interesse humano, 

informação pela imagem). 

2) Jornalismo interpretativo (reportagem em profundidade). 

3) Jornalismo opinativo (editorial, crônica, opinião ilustrada, opinião do leitor). 

 

 O interesse de Beltrão, em sua trilogia, é visivelmente didático e instrucional. Atento 

ao mercado, conduz suas explicações conforme o senso comum estabelecido entre 

profissionais de sua época, fato que o coloca em oposição a Marques de Melo (2003c; 1992), 

tendo este questionado tal categorização, ao afirmar que um gênero deve ser determinado por 

sua natureza e que sua validade recai sobre um conjunto de situações relacionadas, 

principalmente, à intencionalidade e à estrutura do texto. 

 Importa explicar que os critérios que orientam Marques de Melo (2003c, p. 64) 

perpassam, primeiramente, pela intenção da empresa jornalística ao transmitir determinado 

acontecimento; a forma como a instituição quer difundir os fatos é o que determina, por 

exemplo, se ele será relatado sem qualquer juízo de valor ou, então, se será impresso com 

alguma carga analítica. Já o segundo aspecto destacado, referente à estrutura, não diz respeito 

somente às características textuais – que configuram seu estilo –, mas denota “a articulação 

que existe do ponto de vista processual entre os acontecimentos (real), sua expressão 

jornalística (relato) e a apreensão pela sociedade (leitura)”. 

O pensamento desse professor, a respeito dos gêneros jornalísticos, pode ser 

observado em dois momentos. O primeiro deles remete à década de 1980, ocasião em que 

defendeu sua tese de livre-docência na ECA-USP, em 1983, trazendo à tona a questão da 

opinião no jornalismo brasileiro; antes de se deter nos formatos opinativos, delimita a 

vigência de dois gêneros para o cenário nacional: 

                                                 
83 Como será discutido na sequência, apesar de atribuir três funções ao jornalismo, Beltrão não classifica a 
diversão como gênero jornalístico. 
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a) Jornalismo informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista). 

b) Jornalismo opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, 

caricatura, carta). 

 

 Em seu trabalho inicial – cuja tipologia ali sugerida foi comprovada, posteriormente, 

em trabalho empírico realizado junto a um prestige paper de circulação nacional84 –, o autor 

questiona o modelo Beltrão, que tomou por base apenas aquilo que era comumente insinuado 

por jornalistas da época. Ao criticar tal proposta, além de banir a divisão entre reportagem e 

reportagem em profundidade – por considerar que não há atributos suficientes para serem 

entendidas como gêneros separados –, ainda contesta a autonomia da fotografia e dos demais 

recursos visuais – os quais se constituem como “um gênero jornalístico, mas um código 

utilizado para registrar fatos e documentá-los” (MARQUES DE MELO, 1992, p. 12). 

 Marques de Melo (2003c, p. 61) também coloca em xeque a classificação que Beltrão 

atribui à história de interesse humano, afirmando que, “na prática, o que ocorre é a sua 

distinção como ‘matéria fria’ (de atualidade permanente), permitindo-se o jornalista que a 

escreve recorrer ao arsenal narrativo peculiar ao universo da ficção”. Tempos depois, no 

entanto, tal postura foi revista. 

 A segunda era das ideias do autor, em torno do objeto aqui discutido, tem início no 

final da década de 1990, com a revisão daquilo que havia sido defendido anteriormente. De 

certa forma, tal atitude já havia sido prevista. Quando realizou o estudo em conjunto com os 

alunos da ECA-USP, Marques de Melo (1992, p. 13) deixou claro que os gêneros 

jornalísticos refletem momentos específicos do trabalho da imprensa e que precisam ser 

observados constantemente, para que possam ser compreendidos dentro de um panorama 

evolutivo. Na apresentação do livro por ele organizado, destaca o seguinte: 

 
É importante explicitar que o exercício feito conjuntamente com os meus 
alunos para analisar a relação teoria-prática dos gêneros jornalísticos num 
diário paulistano trouxe muitos elementos para confirmar tendências 
encontradas na bibliografia científica do Jornalismo. No entanto, os 
resultados coligados não permitem fazer generalizações para o jornal Folha 
de S.Paulo como um todo. Eles refletem o comportamento do veículo 
naquela semana estudada ou, quando muito, naquela conjuntura. Um perfil 

                                                 
84 Em 1985, dois anos após a defesa de sua tese de livre-docência, Marques de Melo deu continuidade ao 
trabalho de organização dos gêneros jornalísticos, desenvolvendo uma pesquisa empírica com um grupo de 
alunos de mestrado e doutorado da ECA-USP, cujo teor foi publicado no livro Gêneros jornalísticos na Folha de 
S.Paulo (1992). Na ocasião, foram estudados seis gêneros opinativos (artigo, caricatura, carta, comentário, 
crônica e editorial) e um único gênero informativo (entrevista). A fotografia também fez parte desse rol, embora 
não seja considerada um gênero, mas, sim, um “código utilizado para registrar fatos ou documentá-los”, e um 
código não é suficiente para categorizar um gênero jornalístico (MARQUES DE MELO, 1992, p. 12).  
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mais duradouro dos gêneros jornalísticos nessa publicação exigiria uma 
vasta pesquisa, captando amostras de diferentes momentos históricos. 
 

 Nessa nova etapa, desenvolvida com base em análise de jornais e revistas que 

circularam em 1997, a classificação proposta por Marques de Melo foi além das fronteiras 

entre informação e opinião. Revendo, novamente, a bibliografia acerca do assunto, e vigilante 

às mudanças ocorridas no jornalismo brasileiro, na primeira década após a redemocratização 

do país, o autor reconhece que outras categorias passaram a figurar na imprensa.  

 O primeiro registro dessa outra proposta classificatória encontra-se documentado nos 

anais do 21º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado pela Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), em setembro de 1998, na 

cidade de Recife (PE). No paper, intitulado Gêneros e formatos na comunicação massiva 

periodística: um estudo do jornal “Folha de S.Paulo” e da revista “Veja”85, estão projetadas 

as novas reflexões sobre o assunto, com a indicação de que os veículos nacionais produzem 

cinco gêneros, os quais são desdobrados em formatos: 

 

1) Gênero informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista).  

2) Gênero interpretativo (análise, perfil, enquete, cronologia)86. 

3) Gênero opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, 

caricatura, carta). 

4) Gênero diversional (história de interesse humano, história colorida). 

5) Gênero utilitário (indicador, cotação, roteiro, chamada, obituário)87. 

 

 Os critérios para a classificação dos conteúdos jornalísticos continuaram os mesmos 

de outrora. Entretanto, como já foi dito, agora há uma separação entre gênero (classe) e 

formato (forma), sendo o segundo um desdobramento do primeiro. Também vale dizer que os 

resultados alcançados pelo estudo exploratório já mencionado tem guiado parte das pesquisas 

sobre o assunto, realizadas na Universidade Metodista de São Paulo88, tais como as 

dissertações de Paulo da Rocha Dias (1999) – que verificou a procedência dessa classificação 
                                                 
85 Esse paper foi assinado pelos pesquisadores Paulo da Rocha Dias, Rosemary Bars Mendez, Daniella Crespin 
Villalta e Gláubio Batista, sob coordenação do professor José Marques de Melo. Os autores eram, à ocasião, 
mestrandos e doutorandos da Universidade Metodista de São Paulo, e realizaram o estudo exploratório em torno 
do jornal Folha de S.Paulo e da revista Veja. 
86 Nos trabalhos mais recentes, o autor incluiu, à lista do gênero interpretativo, o formato “dossiê”.  
87 É necessário explicar que, em 1998, a classificação sugeria que o gênero utilitário incorporava, além dos itens 
apresentados aqui, os formatos “chamada” – o qual orienta os leitores sobre o conteúdo de determinada edição – 
e “obituário” – com informações sobre falecimentos. Todavia, em trabalhos elaborados posteriormente, o 
professor Marques de Melo (2006c; 2006d; 2006e; 2009c) deixou de considerar tais conteúdos como formatos. 
88 Vale reforçar que tal classificação também guiou a elaboração do presente trabalho. 
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em revistas missionárias editadas pela Igreja Católica –, de Lailton Costa (2008) – que 

analisou cinco jornais diários do Brasil, chegando a identificar alguns outros formatos que 

viriam a dar subsídios a novos debates – e de Tyciane Vaz (2009) – que estudou a evolução 

do gênero utilitário no jornal Folha de S.Paulo e na revista Veja. 

Para finalizar a breve visita aos autores brasileiros que se dedicam a estudar os gêneros 

jornalísticos na mídia impressa, é preciso citar Manuel Carlos Chaparro (2008), português 

radicado em São Paulo, que elaborou um estudo comparativo entre as imprensas do Brasil e 

de Portugal, em meados da década de 1990. Naquela ocasião, à luz dos paradigmas teóricos 

de Todorov e de Teun A. Van Dijk, ele observou os conteúdos publicados por diversos 

jornais, chegando a conclusões que separam os gêneros em relatos e comentários89. 

As reflexões do autor, entretanto, apresentam algumas contradições. Num primeiro 

momento, sua defesa é a de que informação e opinião são componentes da própria essência do 

jornalismo e que, consequentemente, não existiriam fronteiras minuciosamente delimitadas 

para cada propriedade. Afirma, ainda, que “é preciso romper, de vez e urgentemente, como 

velho paradigma que divide o jornalismo em opinião e informação” (CHAPARRO, 2008, p. 

223). Todavia, apresenta um quadro classificatório no qual enumera 15 espécies, as quais 

foram identificadas no estudo empírico acima mencionado: 

 

a) Gênero comentário 

1.1) Espécies argumentativas (artigo, carta, coluna). 

1.2) Espécies gráfico-artísticas (caricatura, charge). 

b) Gênero relato 

2.1) Espécies narrativas (notícia, reportagem, entrevista, coluna). 

2.2) Espécies práticas (roteiros, indicadores econômicos, consultas, 

agendamento, previsão do tempo, orientações úteis). 

 

Independentemente da sombra contraditória que encobre suas discussões, Chaparro 

sugere que o panorama por ele apresentado reflete a cultura discursiva da práxis jornalística, 

com ancoragem nas classes que Van Dijk denominou como “esquemas narrativos” e 

“esquemas argumentativos”, que seriam, numa tradução talvez minimalista, a informação e a 

                                                 
89 O resultado desse estudo consta no livro Sotaques d’aquém e d’além mar, publicado originalmente em 1998, 
pela editora Jortejo (Santarém, Portugal). Naquele volume, Chaparro considerava a crônica como espécie do 
gênero “comentário”. Entretanto, estudos realizados posteriormente levaram o autor a defender que a crônica é 
um tipo de texto que deve ficar à parte de classificações, uma vez que transita livremente entre o jornalismo e a 
literatura. A presente discussão ampara-se na edição de 2008, publicada pela Summus (São Paulo, Brasil). 
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opinião. Além disso, há de se destacar que foi esse trabalho um dos responsáveis por motivar 

José Marques de Melo a rever sua classificação, conforme relatado recentemente: 

 
Assimilando positivamente a contribuição taxonômica de Chaparro, 
convencido da sua utilidade metodológica e do seu valor epistemológico, 
revisei a classificação contida em minha tese de livre-docência, adotando o 
esquema que corresponde funcionalmente às peculiaridades do jornalismo 
nesta conjuntura de transição milenar. Ou seja, identificando os cinco 
gêneros consagrados pela cultura jornalística brasileira – informativo, 
opinativo, interpretativo, diversional e utilitário –, cujas variantes estilísticas 
passaram a ser agrupadas em formatos, incorporando a terminologia usual 
nos estudos midiáticos [...], e subdivididos em tipos, espécies discursivas que 
exibem singularidades geoculturais ou traços corporativos (MARQUES DE 
MELO, 2009a, p. 6). 
 

Para além das discussões sobre veículos impressos, convém lembrar que existem 

referências nacionais a respeito dos gêneros jornalísticos vigentes no rádio e na televisão. 

Com relação ao primeiro, a principal obra de referência é a de André Barbosa Filho (2003), 

que identifica sete gêneros radiofônicos: jornalístico, educativo-cultural, de entretenimento, 

publicitário, propagandístico, de serviço e especial.  

O gênero jornalístico – definido pelo autor como “instrumento que dispõe o rádio para 

atualizar seu público por meio da divulgação, do acompanhamento e da análise dos fatos” 

(BARBOSA FILHO, 2003, p. 89) –, apresenta-se por meio de 14 formatos, conforme sua 

proposta de classificação: nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, comentário, editorial, 

crônica, radiojornal, documentário jornalístico, mesas redondas ou debates, programa policial, 

programa esportivo e divulgação tecnocientífica. 

As pesquisas sobre gêneros jornalísticos televisivos encontraram eco, primeiramente, 

no trabalho realizado por Guilherme Jorge de Rezende (2000, p. 157-159), que os separa em 

informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista e indicador) e opinativo (editorial, 

comentário e crônica). Posteriormente, é José Carlos Aronchi de Souza (2004) quem dá sua 

contribuição, mas classificando não somente o conteúdo dos telejornais; para ele, existem 

cinco categorias de gêneros na TV brasileira: entretenimento, informação, educação, 

publicidade e outros.  

Na categoria informação, há a ocorrência dos formatos debate, documentário, 

entrevista, telejornal. Na categoria entretenimento, ainda é possível encontrar o colunismo 

social e a revista. Embora Aronchi de Souza (2004, p. 92) apresente classificação não muito 

clara, no que diz respeito aos critérios que o levaram a tais considerações90, o autor consegue 

                                                 
90 Sua explicação é única: “Para elaborar esses quadros [sobre gêneros] tomei por base o boletim de programação 
das emissoras, as classificações publicadas nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo e nas �         
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traduzir de modo eficiente a relação dos gêneros midiáticos com seu público-alvo, ou seja, 

com a sociedade, caminhando paralelamente a outros autores citados no decorrer deste texto. 

 
Somos capazes de reconhecer este ou aquele gênero, falar de suas 
especificidades, mesmo ignorando as regra de sua produção, escritura e 
funcionamento. A familiaridade se torna possível porque os gêneros acionam 
mecanismos de recomposição da memória e do imaginário coletivos de 
diferentes grupos sociais (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 44). 
 

Ainda com relação aos estudos sobre gêneros televisivos, vale a pena mencionar os 

trabalhos de Ana Carolina Temer (2001) – que se dedicou a estudar a representatividade de 

conteúdos informativos e de prestação de serviços nos telejornais da Rede Globo – e de 

Daniela Jesus Almeida (2004, p. 112) – que busca estabelecer uma ligação entre o jornalismo 

e os programas de auditório de variedades, defendendo que a informação jornalística já se 

constitui como componente essencial desse tipo de programação: “O jornalismo de auditório 

acabou, dessa forma, sendo utilizado como um diferencial a mais entre os diversos conteúdos 

de entretenimento que esses programas veiculam todos os dias na televisão brasileira”. 

Diante das considerações tecidas nestas linhas, não há como negar que Marques de 

Melo (2003c, p. 182) estava certo ao afirmar que “enfrentar essa questão [a dos gêneros] 

representa o maior dilema dos que se dedicaram a estudar o jornalismo nas universidades 

brasileiras”. Por isso mesmo, os pontos de vista esboçados divergem consideravelmente uns 

dos outros, muito embora, por vezes, pareçam chegar a um mesmo lugar. 

Os autores aqui revisitados partem de perspectivas muitas vezes opostas para a 

sugestão de classificações científicas a respeito dos textos jornalísticos. Mas uma lição é 

comum a (quase) todos: variáveis, como espaço temporal e geográfico, angulagem e o próprio 

jeito de “dizer” os fatos noticiáveis, interferem consideravelmente na produção midiática e, 

consequentemente, na percepção do pesquisador que a observa. 

 

 

3. O lugar dos gêneros jornalísticos 

 

No panorama proposto por Marques de Melo (2009c, p. 35), os gêneros jornalísticos 

equivalem a uma das parcelas do universo processual da comunicação, cuja abrangência vai 

das ações mais amplas até as menores unidades. A saber: 

 
                                                                                                                                                         
� revistas Veja, IstoÉ e Época, além da bibliografia existente sobre teoria dos gêneros na televisão, inclusive 
periódicos e artigos especializados” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 92). 
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O campo da comunicação é constituído por conjuntos processuais, entre eles 
a comunicação massiva, organizada em modalidades significativas, inclusive 
a comunicação periodística (jornal/revista). Esta é estruturada, por sua vez, 
em categorias funcionais, como é o caso do jornalismo, cujas unidades de 
mensagem se agrupam em classes, mais conhecidas como gêneros, extensão 
que se divide em outras, denominadas formatos, os quais, em relação à 
primeira, são desdobrados em espécies, chamadas tipos. 
 

 Essa nova definição deu norte ao trabalho iniciado em 1997 com alunos do programa 

de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo, o qual resultou no paper outrora 

mencionado (DIAS et al, 1998), em materiais didáticos utilizados nas aulas da disciplina 

“Gêneros da Comunicação de Massa” (MARQUES DE MELO, 2006c; 2006d; 2006e), bem 

como em dissertações e teses, algumas das quais também já citadas aqui. 

  A noção dos gêneros, nas reflexões de Marques de Melo (2006d), espelha questões 

históricas relacionadas ao jornalismo. Sua nova proposta prevê a vigência de cinco classes na 

imprensa brasileira, sendo duas hegemônicas – gêneros informativo e opinativo, que 

emergiram nos séculos 17 e 19 – e três complementares – gêneros interpretativo, diversional e 

utilitário, característicos do século 20. 

 Reforçando as colocações feitas anteriormente, vale lembrar que a categorização 

proposta pelo autor baseia-se em princípios funcionais, tomando como base a observação da 

intencionalidade do texto e de suas características estilísticas. Porém, é necessário esclarecer 

que essas categorias buscam tão-somente sinalizar a principal finalidade dos conteúdos 

jornalísticos, uma vez que as fronteiras entre informação, opinião, interpretação, diversão e 

serviço não são extremamente rígidas, a ponto de que um gênero possa ser considerado puro.  

O próprio Marques de Melo (2003c, p. 25) questiona esses limites, concluindo que a 

distinção entre gêneros é um “artifício” profissional e político, que orienta o trabalho do 

jornalista e sua relação com o público. Além disso, adverte que “o jornalismo continua a ser 

um processo social dotado de profundas implicações políticas, onde a expressão ideológica 

assume caráter determinante”. 

Também há de se notar que nem todos os itens classificados pelo autor – assim como 

pelos demais pesquisadores – constam em manuais de redação, os quais orientam a produção 

dos materiais a serem publicados em jornais e revistas. Alguns gêneros e formatos, é bem 

verdade, já obedecem a “parâmetros pré-existentes” que não necessitam de serem reforçados 

no dia a dia. Outros, no entanto, são considerações teóricas que ajudam na compreensão dos 

tipos de texto que os repórteres constroem livremente. Como exemplifica Lailton Costa 

(2008, p. 51), “o editor, ao tratar a pauta da matéria com o repórter, pode indicar uma 

‘reportagem’ sobre um fato – poderá sugerir, para humanizar o relato, um ‘perfil’ de um 
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personagem, por exemplo, mas não pedirá – quiçá raramente peça – para escrever uma 

‘história colorida’”. 

 Na tentativa de visualizar melhor as características dos cinco gêneros identificados 

pela proposta classificatória adotada neste estudo, considerou-se necessário fazer uma revisão 

a respeito de cada um deles, a qual será esboçada a seguir.  

 

 

3.1. Gênero informativo 

 

 A informação é a base do jornalismo. Disso, não há dúvidas. Portanto, é indiscutível a 

afirmação de que o primeiro gênero a figurar na imprensa mundial, já no século 17, foi o 

informativo. Considerado um “gênero referencial” (MARQUES DE MELO, 2006d), teve suas 

características analisadas, em 1690, na primeira tese de doutoramento a respeito do 

jornalismo, elaborada por Tobias Peucer (2000, p. 202), para quem os relationes novellae 

(relatos jornalísticos) se destinam a revelar “a sucessão exata dos fatos que estão 

interrelacionados e suas causas, limitando-se a uma simples exposição”.  

 Beltrão (2006b, p. 13) considera a informação trabalhada jornalisticamente como “o 

relato puro e simples de fatos pertencentes ao presente imediato ou ao passado que esteja 

atuando nas situações do presente”. Corresponde, na percepção de Marques de Melo (2003c, 

p. 63), à articulação do jornalismo em função do interesse por “saber o que passa”, cabendo 

ao gênero a função exclusiva de descrever os fatos. 

 Essa característica de “relato do real” (MARQUES DE MELO, 2003c, p. 64) é fruto 

daquilo que Kunczik (2002, p. 97) chama de “jornalismo objetivo e neutro”, que se distancia 

“passivamente dos eventos que trata”. Tradicionalmente, portanto, o gênero informativo é 

formado por três elementos identificados por Nilson Lage (2001, p. 34): a “veracidade” – 

comum a qualquer produto jornalístico –, a “imparcialidade” e a “objetividade”. 

 Todavia, é fato que as questões sobre objetividade e neutralidade do texto jornalístico, 

lançadas pelos autores, esbarram em algumas polêmicas. A principal delas é que os dois 

termos não são sinônimos. O conceito de objetividade – que surgiu nos EUA, por volta da 

década de 1920 – está ligado intrinsecamente, como afirmam Kovach e Rosenstiel (2004, p. 

114-115), a um “método consistente de testar a informação – um enfoque transparente com as 

provas disponíveis”, necessário para que os “preconceitos culturais ou pessoais” do jornalista 

não prejudiquem a “exatidão de seu trabalho”. Isso não quer dizer, no entanto, que as ações do 

repórter e do editor sejam neutras. A própria seleção do que será noticiado – ilustrada pela 
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noção do gatekeeper (TRAQUINA, 2005, p. 150)91 –, por mais que siga padrões 

preestabelecidos pela imprensa ou, especificamente, por determinada empresa jornalística, 

pressupõe certa dose de subjetividade.  

 
Pela objetividade, os fatos deveriam ser narrados pelo jornalismo tal como 
aparecem na realidade. No entanto, qualquer jornalista sabe que ao redigir 
uma matéria estará materializando um processo contínuo e ininterrupto de 
escolhas e eliminações que resultam na construção de uma mensagem sobre 
infinitas possibilidades descartadas, decorrente do tratamento dado à 
informação jornalística, incluindo escolhas de sintaxe, de léxico e temática 
(COSTA, L. A., 2008, p. 52-53). 
 

 Kovach e Rosenstiel (2004, p. 115) esclarecem que as discussões sobre a objetividade 

jornalística sucederam outro conceito colocado em pauta no final do século 19: o de 

“realismo”, relacionado à ideia de que “se os repórteres cavassem os fatos e os ordenassem 

direito, a verdade apareceria naturalmente”. Os autores ainda explicam que esse debate 

eclodiu concomitantemente à consolidação da técnica da “pirâmide invertida”, que determina 

a construção da matéria a partir do fato “mais importante até o menos importante”.   

O Manual da Redação da Folha de S.Paulo (2008, p. 46) reforça que “não existe 

objetividade em jornalismo”, tendo como argumento as mesmas ideias defendidas acima, ou 

seja, as de que as tomadas de decisões que regem o trabalho do jornalista são “medidas 

subjetivas”. Porém, o mesmo manual deixa claro que isso não isenta o profissional “da 

obrigação de ser o mais objetivo possível” e que “encarar o fato com distanciamento e frieza” 

não necessariamente “significa apatia nem desinteresse”.  

Nas palavras de Gaye Tuchman (1999, p. 74), a objetividade é um “ritual estratégico” 

que “protege” o profissional de jornalismo, quando este se exime da emissão de quaisquer 

opiniões. Basicamente, são quatro os atributos que contribuem para o distanciamento das 

manifestações opinativas: a apresentação de várias versões de um mesmo fato – ou 

possibilidades conflituais –; a apresentação de provas que comprovem as afirmações; o uso 

das “aspas”, uma vez que, “ao inserir a opinião de alguém, eles [os jornalistas] acham que 

deixam de participar da notícia e deixam os ‘fatos’ falar” (TUCHMAN, 1999, p. 81), e a 

estruturação das informações em pirâmide invertida. Essas colocações fazem coro às 

afirmações de Francisco Karam (1997, p. 103), segundo quem “a dimensão pública do 

                                                 
91 De acordo com Traquina (2005, p. 150), a teoria do gatekeeper foi formulada na década de 1950, por David 
Mannin White. “O termo gatekeeper refere-se à pessoa que toma uma decisão numa seqüência de decisões [...] 
Nessa teoria, o processo de produção da informação é concebido como uma série de escolhas [...] que passa por 
diversos gates, isto é, ‘portões’ que não são mais do que áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é 
o gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não. [...] A conclusão de White é que o processo de 
seleção é subjetivo e arbitrário”. 
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jornalismo exige que, na informação, esteja presente a pluralidade de versões e a maior 

transparência possível da realidade, mediada pelo profissional”.  

É importante destacar que a objetividade é um valor característico do “modelo 

americano de jornalismo” (LINS DA SILVA, 1991, p. 89). Tem-se que, no século 19, o 

jornalismo informativo configurava-se como “categoria hegemônica” nos EUA, marcando o 

período em que “a imprensa norte-americana acelera seu ritmo produtivo, assumindo feição 

industrial e convertendo a informação de atualidade em mercadoria” (MARQUES DE 

MELO, 2003c, p. 24). Tal modelo, no entanto, só foi “importado” para o Brasil na década de 

1950, por iniciativa de jornalistas que viveram naquele país – entre eles, Pompeu de Sousa, 

Danton Jobim, Samuel Wainer e Alberto Dines – e que implantaram as técnicas de texto – 

incluindo a padronização do lead92 – e de diagramação em três jornais editados no Rio de 

Janeiro: Diário Carioca, Última Hora e Jornal do Brasil (BARS MENDEZ, 2008, p. 228)93.  

A objetividade também se defronta com questões ideológicas e mercadológicas, ou, 

como observa Rosa Nívea Pedroso (2003, on-line), “com uma ideologia informativa 

mercadológica”. Os quatro atributos mencionados por Tuchman (1999) nada mais são do que 

recursos para manter a imprensa alinhada aos ideais do “neoliberalismo mundial que apregoa 

liberdade econômica com liberdade política” (PEDROSO, 2003, on-line). Por essa razão, o 

jornalismo informativo busca ser equilíbrio e precisão “diante do plural, do polêmico e da 

impossibilidade de ser imparcial”. 

No que diz respeito ao cunho ideológico do conceito, Carlos Eduardo Lins da Silva 

(1991, p. 101) faz ressalvas com relação à assimilação do termo objetividade na imprensa 

brasileira, ao mostrar que as condições de produção e, principalmente, as questões históricas 

que configuraram a prática jornalística no país não se assemelham ao processo de formação 

do jornalismo norte-americano.  

 
Enquanto nos EUA a maioria dos jornalistas e dos veículos diz acreditar na 
objetividade e tenta praticá-la na medida do possível (com textos 
desadjetivados, contidos, com os vários lados de uma questão ouvidos em 

                                                 
92 O lead (ou “lide”, na forma aportuguesada) corresponde ao primeiro parágrafo do texto noticioso, no qual 
constam as informações básicas sobre o assunto ali tratado. É uma expressão inglesa que significa “guia” ou “o 
que vem à frente”. Conforme Nilson Lage (2005, p. 75), “o lead clássico ordena os elementos da proposição – 
quem / o que, fez o que, quando, onde, como, por que/para que – a partir da notação mais importante”. 
93 Embora seja fato comprovado que o jornalismo brasileiro passou por significativas transformações após a 
década de 1950, em razão do modelo norte-americano trazido ao país pelos jornalistas acima citados, Mônica 
Caprino (2002, p. 99) defende que, desde a década de 1920, os jornais brasileiros já eram influenciados pelo 
“estilo implantado nos Estados Unidos”, por conta dos “telegramas das agências internacionais e começa, 
mesmo que esparsamente, a influenciar o noticiário”. Além disso, a autora assegura que, na década mencionada, 
Gilberto Freyre, após viajar aos EUA, “passa a demonstrar essa tendência em sua atividade enquanto diretor de 
redação de A Província, um jornal de Recife”. 
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condições de relativa igualdade), no Brasil todos se dizem objetivos mas 
quase ninguém é. Não no sentido de que seja impossível ser, mas no sentido 
de que é ostensivamente partidário na cobertura, com títulos de notícias 
editorializados, clara preferência por uma tendência polícia ou ideológica, 
distorção intencional dos fatos para favorecer uma visão particular do mundo 
(LINS DA SILVA, 1991, p. 101). 
 

Em razão de todos esses aspectos e avaliando os devidos fatores socioculturais do 

cenário nacional, Marques de Melo (2006c) submeteu quatro formatos ao gênero informativo 

(nota, notícia, reportagem e entrevista, conforme Quadro 1), mantendo, em sua nova proposta 

classificatória, as mesmas considerações que havia feito em seus estudos iniciais a respeito 

dos gêneros jornalísticos na imprensa brasileira.  

 

Quadro 1 – Formatos do gênero informativo classificados por Marques de Melo 
Formato Descrição 

Nota 

Nem todos os elementos da notícia (AÇÃO – AGENTE – TEMPO – LUGAR –
MODO – MOTIVO) são conhecidos. Trata-se de um “furo”: antecipação de um fato 
que pode gerar notícia. Nutre-se dos boletins informativos difundidos pelas fontes. É 
mais frequente no rádio, na televisão e na internet. 

Notícia 

Relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. Contém 
necessariamente respostas às perguntas de Quintiliano (QUE + QUEM + QUANDO 
+ COMO + ONDE + POR QUÊ?), transformadas em fórmula jornalística: 3Q + CO 
+ PQ. Narrado em “pirâmide invertida”, compõe-se de duas partes: “cabeça” (lead) e 
“corpo” (body). Privilegia o “clímax” (sensação), evitando a “cronologia” (nariz de 
cera). 

Reportagem 

Relato ampliado de acontecimento que produziu impacto no organismo social 
(desdobramentos, antecedentes ou ingredientes noticiosos). Trata-se do 
aprofundamento dos fatos de maior interesse público que exigem descrições do 
repórter sobre o “modo”, o “lugar” e o “tempo”, além da captação das “versões” dos 
“agentes”. De autoria originalmente individual, esse formato converteu-se em 
trabalho de equipe. 

Entrevista 

Relato que privilegia a versão de um ou mais protagonistas dos acontecimentos. Não 
se confunde com a técnica de “apuração” dos fatos. Configura uma espécie de relato 
da alteridade, dando “voz” aos “agentes” da cena jornalística. O repórter assume a 
função de “mediador”, assumindo empaticamente o papel de “intérprete” do receptor. 

 

 

3.2. Gênero opinativo 

  

 O segundo gênero predominante na esfera jornalística é o opinativo, um “gênero 

argumentativo”, que emergiu no século 18, junto com os “processos revolucionários de 

natureza anti-colonial (USA, 1776) e anti-absolutista (França, 1789), convertendo a imprensa 

em arena de combate” (MARQUES DE MELO, 2006d). Independentemente de seu elo com a 

imprensa, a opinião é uma “função psicológica pela qual o ser humano, informado de idéias, 

fatos ou situações conflitantes, exprime a respeito seu juízo” (BELTRÃO, 1980, p. 14). 
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  Nas obras que versam sobre os gêneros jornalísticos, a opinião sempre consta nas 

propostas de classificação, mesmo que com outra nomenclatura, como é o caso do livro de 

Chaparro (2008, p. 178), que atribui aos conteúdos opinativos a terminologia “gênero 

comentário”. Essa observação comum a vários autores se dá em conformidade com a práxis 

do jornalismo, uma vez que, dentro das redações, bem se sabe, há espaços para os exercícios 

opinativos promovidos por, pelo menos, quatro “núcleos emissores”: jornalistas, 

colaboradores, leitores e a própria empresa (MARQUES DE MELO, 2003c, p. 102). 

A opinião emitida por múltiplas vozes, no entanto, é uma característica dos veículos 

midiáticos enquanto instituições, fator que nem sempre figurou na trajetória da imprensa. O 

“monolitismo opinativo”, de acordo com Marques de Melo (2003c, p. 101), “caracterizou a 

vida dos primeiros jornais e revistas, que eram obra de uma só pessoa”, como ocorreu, por 

exemplo, com o primeiro jornal brasileiro – Correio Braziliense –, criado em 1808. Sendo 

editado em Londres e circulando “clandestinamente”94 pelo Brasil, aquele periódico expunha 

apenas o posicionamento de seu proprietário e produtor: Hipólito da Costa, considerado o 

“primeiro jornalista brasileiro” (LUSTOSA, 2003, p. 11). 

Deve-se ressaltar, ainda, que o gênero opinativo atende bem mais do que à 

necessidade humana de se expressar: ele também subsidia, em larga medida, a formação da 

opinião pública. Como assegura Beltrão (1980, p. 19), todas as manifestações opinativas 

veiculadas pela imprensa – a do jornalista, a do leitor, etc. – oferecem à comunidade “a 

manifestação corporificada” desse “tão discutido fenômeno”.  

 O jornalismo opinativo é desdobrado por Ana Atorresi (1995, p. 36, tradução nossa) 

em três segmentos, que se diferenciam em razão da “intencionalidade da opinião”. Para a 

autora, os textos podem revelar “a opinião propriamente dita” – ou seja, formulam juízos a 

respeito de variados assuntos –, uma “interpretação” – que estabelece relação entre fatos, sem 

que o jornalista se exponha explicitamente, deixando que o leitor tire suas próprias conclusões 

– ou uma “crítica especializada – elaborada por um especialista em determinada área. “Essas 

três perspectivas mencionadas podem conviver em cada um dos gêneros de opinião e 

implicam maneiras diversas de manifestar a subjetividade”. Observa-se, assim, que 

diferentemente do jornalismo informativo – caracterizado pela objetividade –, os textos 

opinativos são fortemente relacionados a expressões subjetivas. 

                                                 
94 A versão oficial da história brasileira, a qual se refere ao Correio Braziliense como um jornal de circulação 
clandestina, tem sido questionada por diversos pesquisadores que se dedicam a elaborar um novo panorama 
historiográfico da imprensa do Brasil. Na visão desses autores – como é o caso do professor Marques de Melo, 
que tem reforçado tal colocação em muitos eventos dos quais participa –, seria impossível que o periódico 
tivesse circulado pelo país, regularmente, durante 14 anos (1808-1822), sem ser barrado pela censura vigente à 
época. 
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 Sonia Parratt (2008, p. 140) afirma que seções específicas voltadas para a expressão de 

opiniões são comuns a todos os periódicos. Afinal, como frisa Beltrão (1980, p. 14), 

 
o jornal tem o dever de exercitar a opinião: ela é que valoriza e engrandece a 
atividade profissional, pois, quando expressa com honestidade e dignidade, 
com a reta intenção de orientar o leitor, sem tergiversar ou violentar a 
sacralidade das ocorrências, se torna fator importante na opção da 
comunidade pelo caminho mais seguro à obtenção do bem-estar e da 
harmonia do corpo social. 
 

 Nesse sentido, um ponto-chave para a discussão a respeito do gênero opinativo é sua 

credibilidade. Ainda segundo Parratt (2008, p. 140, tradução nossa), para oferecer ao leitor 

algo além da informação, fazendo-o refletir e levando-o a convencer-se de algo, o autor de um 

texto opinativo “tem o dever de basear suas opiniões em dados corretos e isentos de 

manipulação”. Pastora Moreno Espinosa (2001, p. 108, tradução nossa), por sua vez, alerta 

para o fato de que “a persuasão nos textos argumentativos está fundamentada [...] no prestígio 

de quem escreve”, sendo “rubricada pela influência do periódico”. 

 Também vale dizer que não é sempre que o jornalista tem a possibilidade de expor seu 

posicionamento, mesmo que muitos autores considerem que opinião e informação são gêneros 

que se complementam e, muitas vezes, podem ser identificados numa mesma unidade textual 

(ESPINOSA, 2001; CHAPARRO, 2008, p. 224-225). O Manual de Redação e Estilo d’O 

Estado de S. Paulo, elaborado por Eduardo Martins (1997, p. 204-205), esclarece que as 

opiniões só devem ser expressas em espaços adequados dentro do jornal, cabendo ao repórter 

e/ou ao redator “evitar interpretar os fatos segundo sua ótica pessoal”, deixando “esse gênero 

de ilação [opinativo] a cargo dos especialistas ou editorialistas”. 

 Depois de fazer minuciosa revisão a respeito dos gêneros jornalísticos, Lailton Costa 

(2008, p. 63) observou que apesar das “muitas transformações decorrentes da internet”, as 

quais suscitaram o interesse pelos blogs – já considerados páginas de “jornalismo pessoal”, 

sendo propícios para a publicação de textos híbridos –, “no jornalismo impresso, os formatos 

dessa categoria [opinativa] pouco se modificaram nos últimos anos”. O mesmo pode se dizer 

da opinião no telejornalismo. Em estudo recente, Guilherme Rezende (2009, p. 13) afirmou 

que três formatos dessa natureza predominam nos jornais televisivos – o editorial, o 

comentário e a crônica –, avigorando o mesmo resultado alcançado por ele em pesquisa 

anterior (REZENDE, 2000, p. 155-159). 

Assumindo a ideia de que a “estrutura” do gênero opinativo é codeterminada “por 

variáveis controladas pela instituição jornalística e que assumem duas feições: autoria (quem 

emite a opinião) e angulagem (perspectiva temporal ou espacial que dá sentido à opinião)”, 
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Marques de Melo (2003c, p. 65) atribuiu oito formatos ao gênero opinativo – editorial, 

comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta –, os quais correspondem às 

possibilidades do exercício da opinião por parte dos núcleos emissores outrora mencionados: 

 
Quadro 2 – Formatos do gênero opinativo classificados por Marques de Melo 
Formato Descrição 

Editorial 

Expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no 
momento. Espaço de contradições e de difusão de opiniões das forças que mantêm a 
instituição jornalística (proprietários, editores, acionistas, anunciantes, leitores). 
Sinaliza a opinião pública, pretendendo nela influir. 

Comentário 

Originado do jornalismo norte-americano, onde era cultivado por jornalistas de 
grande credibilidade, conhecidos como “opinion makers”. Explica as notícias, seu 
alcance, suas circunstâncias, suas consequências. Nem sempre emite uma opinião 
explícita. O julgamento dos fatos é percebido pelo raciocínio do comentarista, pelos 
rumos de sua argumentação. Sua característica inerente é a continuidade: uma 
matéria que contém a apreciação de um fato articula-se necessariamente com as que a 
antecederam e com as que virão. 

Artigo 

Matéria jornalística, na qual jornalistas e cidadãos desenvolvem ideias e apresentam 
opiniões. Contém julgamentos mais ou menos provisórios, por ser escrito enquanto os 
fatos ainda estão se configurando. Democratiza a opinião no jornalismo, 
possibilitando o seu acesso às lideranças emergentes na sociedade.  

Resenha 

Apreciação das obras de arte ou dos produtos culturais, com a finalidade de orientar a 
ação dos consumidores. Não tem a intenção de oferecer julgamento estético. Tem 
função eminentemente utilitária. Ao mesmo tempo em que sinaliza aos 
consumidores, dialoga com os produtores, oferecendo pistas para autores, diretores, 
atores, etc. 

Coluna 

Mosaico estruturado por unidades curta de informação e de opinião, caracterizando-
se pela agilidade e pela abrangência. Cumpre uma função que foi peculiar ao 
jornalismo impresso antes do rádio e da televisão: o furo. Tem como espaço 
privilegiado os bastidores da notícia, descobrindo fatos que estão por acontecer, 
pinçando opiniões que ainda não se expressaram, ou exercendo um trabalho sutil de 
orientação da opinião pública. Aparentemente tem caráter informativo, mas na prática 
é uma seção que emite juízos de valor, com sutileza ou de modo ostensivo.  

Crônica 

Formato genuinamente brasileiro, corresponde a um relato poético do real. Gira 
permanentemente em torno da atualidade, captando com argúcia e sensibilidade o 
dinamismo da notícia que permeia toda a produção jornalística.  Conversa 
aparentemente fiada, em torno de questões secundárias, constitui um momento de 
pausa, que reflete a trégua necessária à vida social. 

Caricatura 
Forma de ilustração que a imprensa absorve com sentido nitidamente opinativo. Sua 
origem semântica corresponde a ridicularizar, satirizar e criticar, revelando uma 
tendência nitidamente oposicionista. Também pode ser exercitada na forma de texto. 

Carta 

Espaço facultado aos cidadãos para que expressem seus pontos de vista, suas 
reivindicações, sua emoção. Pretende romper a barreira que existe entre leitor e 
editor, produtor e consumidor. Território democrático, aberto a todos os cidadãos 
interessados em participar do debate público, sendo vedado o anonimato. 

 

 

3.3. Gênero interpretativo 

 

 Historicamente, a informação e a opinião se constituem como gêneros hegemônicos e 
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que balizam o jornalismo, fato que pode ser notado pela discussão feita até aqui. Todavia, a 

partir de meados do século 20, emergiram outros três novos gêneros, considerados 

“complementares”. O primeiro deles – de natureza analítica – é o interpretativo, que começou 

“a ser cultivado [nos EUA] durante o período da segunda guerra mundial, quando a sociedade 

norte-americana considera-se lesada pela imprensa, em face da ausência de informações que 

permitissem a previsão do conflito bélico”. Naquele momento, a “cultura antro-cêntrica 

daquele país” fazia com que a sociedade esperasse receber “informações de natureza 

geopolítica, suprindo as lacunas educacionais” a respeito dos cenários em que “se 

movimentavam os soldados ianques” (MARQUES DE MELO, 2006d). 

 As primeiras discussões a respeito desse gênero, especificamente no Brasil, foram 

feitas por Paulo Roberto Leandro e Cremilda Medina (1973). Ancorados no conceito de 

“interpretação” tratado pela Filosofia, os autores concluem que, se a interpretação busca 

“encontrar o sentido das diferentes forças que atuam num fenômeno”, o jornalismo 

interpretativo é “o esforço de determinar o sentido de um fato, através da rede de forças que 

atuam nele – não a atitude de valoração desse fato ou de seu sentido, como se faz um 

jornalismo opinativo” (LEANDRO & MEDINA, 1973, p. 15-16). Além disso, também 

consideram que a interpretação se distancia da informação por conta da “complementação dos 

fatos”, da “pesquisa histórica de antecedentes” e da “busca do humano permanente no 

acontecimento imediato”, itens necessários para a construção de textos dessa primeira ordem, 

pois “enquanto a notícia registra o aqui, o já, o acontecer, a reportagem interpretativa 

determina um sentido desse aqui num círculo mais amplo, reconstitui o já no antes e no 

depois, deixa os limites do acontecer para um estar acontecendo atemporal ou menos 

presente” (LEANDRO & MEDINA, 1973, p. 23, grifo no original). 

 Beltrão (1976, p. 12) ainda explica que “a interpretação jornalística consiste no ato de 

submeter os dados recolhidos no universo das ocorrências atuais e idéias atuantes a uma 

seleção crítica, a fim de proporcionar ao público os que são realmente significativos”. A 

diferença desse exercício, em relação ao gênero opinativo, é que a interpretação apreende 

“toda a significação do fato para a comunidade” e consiste numa “análise preliminar”, não 

sendo permitido ao jornalista submeter “os dados colhidos e o sentido encontrado a uma 

escala de valores própria, pessoal” (BELTRÃO, 1976, p. 47-48). 

 Essa delimitação das fronteiras que separam a interpretação da informação e da 

opinião nem sempre foi observada de maneira unânime. O próprio Marques de Melo (2003c, 

p. 29), em sua primeira obra a respeito dos gêneros jornalísticos, afirmou que o jornalismo 

interpretativo tratava-se “de uma categoria carente de configuração estrutural, cuja expressão 
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narrativa oscila entre o informativo e o opinativo [...] e que ainda não adquiriu fisionomia 

própria no lugar onde surgiu”. Naquele mesmo trabalho, o autor também definiu que “a 

interpretação (enquanto procedimento explicativo, para ser fiel ao sentido que lhe atribuem os 

norte-americanos) cumpre-se perfeitamente através do gênero informativo” (MARQUES DE 

MELO, 2003c, p. 64).  

 Mário Erbolato (2006, p. 30-31) considera o jornalismo interpretativo – “também 

conhecido como jornalismo em profundidade, jornalismo explicativo ou jornalismo 

motivacional” – como resposta aos avanços conquistados pelos veículos eletrônicos. Numa 

espécie de “luta contra o jornalismo falado”, os veículos impressos começaram a oferecer 

conteúdos complementares às notícias que são costumeiramente divulgadas em primeira mão 

pelo rádio, pela TV e, agora, pela internet95. “Adotou-se, para isso, a pesquisa, tendo como 

fonte os arquivos dos jornais e as bibliotecas e, ao lado deles, a obtida através da 

movimentação de equipes de repórteres que coligem dados secundários ou que ocorreram 

concomitantemente ao fato principal”. Na avaliação do autor, esse tipo de jornalismo eclodiu 

nos Estados Unidos, na década de 1920 – um pouco antes do período mencionado por 

Marques de Melo (2006d)96 –, com a fundação da revista Time97, criada para mostrar as 

possíveis dimensões das notícias recentes. 

Se há um consenso entre a maior parte dos autores que discorrem sobre o jornalismo 

interpretativo, ele diz respeito ao início de sua prática no Brasil. Leandro e Medina (1973, p. 

22), assim como Beltrão (1976, p. 45) e Rosa Nava (1996, p. 32) – tendo esta última dedicado 

sua dissertação de mestrado ao tema –, afirmam que, na imprensa brasileira, o marco fundador 

desse gênero corresponde à criação do Departamento de Pesquisa e Documentação do Jornal 

do Brasil, na década de 1960, por iniciativa do jornalista Alberto Dines. Tratava-se de uma 

“possibilidade de enfrentamento ao alcance da agilidade dos telejornais e, tem seu principal 

fator desencadeante, no caso brasileiro, diretamente ligado ao aparecimento da TV” (NAVA, 

1996, p. 21). O próprio Alberto Dines (1986, p. 90) relata o seguinte: 

 
No Jornal do Brasil, iniciamos em 1963 a produção de matérias “redondas”, 
isto é, que contivessem todo o desenvolvimento de um fato, e reservamos a 

                                                 
95 Obviamente, Mário Erbolato não se refere à internet, em sua obra, uma vez que o texto original data da década 
de 1970. Todavia, parece pertinente o acréscimo da mídia digital aos meios eletrônicos mencionados pelo autor. 
96 Nas colocações de Erbolato (2006, p. 32), o período da Segunda Guerra Mundial, destacado por Marques de 
Melo, constituiu-se como um momento de intensificação do gênero, no qual “fez-se sentir, ainda mais, o 
problema da compreensão das notícias”. 
97 A primeira edição da Time circulou no dia 3 de março de 1923. A publicação foi fundada por Briton Hadden e 
Henry Luce, dois jovens que haviam trabalhado juntos na Universidade de Yale, editando a revista Yale Daily 
News, elaborada por alunos daquela instituição. Considera-se, atualmente, que a Time “inventou” o conceito de 
revista semanal de notícias. 
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edição dominical para ser destinatária deste tipo de jornalismo de melhor 
acabamento. O “Caderno Especial”, concebido na tarde de sábado, de 30 de 
junho de 1962, como desdobramento do caderno de domingo, pela 
incapacidade das impressoras rodarem, de uma só vez, grande número de 
páginas, foi destinado a receber este tipo de matéria. [...] O leitor de hoje não 
quer apenas saber o que acontece à sua volta, mas assegurar-se da sua 
situação dentro dos acontecimentos. Isto só se consegue com o 
engrandecimento da informação a tal ponto que ela contenha os seguintes 
elementos: a dimensão comparada, a remissão ao passado, a interligação 
com outros fatos, a incorporação do fato a uma tendência e a sua projeção 
para o futuro. Enriquecidos com esta nova angulação, chegamos bem mais 
perto do jornalismo interpretativo e do jornalismo investigativo. 
 

 Retomando as considerações de Nava (1996, p. 9-10), vale destacar que a autora 

compreende o jornalismo interpretativo como integrante do jornalismo informativo, uma vez 

que “podemos elaborar notícias, reportagens e entrevistas, grandes ou pequenas, alinhavadas 

segundo um preceito fundamental: informar melhor”. E com relação aos elementos que 

caracterizam esse gênero, seus apontamentos não fogem ao que foi mencionado por outros: 

“dar contextualização ao relato factual”, mostrar “os antecedentes do fato noticiado – pano ou 

cena de fundo” – e apontar suas causas e suas prováveis consequências.  

  Embora situe a interpretação como uma “categoria jornalística” – e não como um 

gênero –, Gerson Moreira Lima (2002, p. 10) foi quem mais recentemente se dedicou ao 

assunto. Em sua tese de doutoramento, ele defende que o jornalismo interpretativo “permite 

maiores possibilidades para que o jornalista desempenhe o seu papel de melhor informar a 

sociedade”, coincidindo, assim, com as colocações feitas anos antes por Rosa Nava. Adiante, 

considera que, muitas vezes, a interpretação não aparece explicitamente. “O processo 

interpretativo passa a ocorrer já na escolha das fontes, na ordenação dos fatos e até mesmo na 

escolha léxica para o discurso. Mesmo assim, o texto, do ponto de vista morfológico, é 

aparentemente objetivo, levando o leitor a confundi-lo com o texto informativo” (LIMA, 

2002, p. 90). 

Frente a essas considerações, um fato deve ser notado: a questão do gênero 

interpretativo ainda não foi completamente encerrada. Embora seja praticamente de comum 

acordo que o gênero se caracterize pelo aprofundamento, pela explicação e pela análise da 

informação (DIAS et al, 1998, p. 8; ERBOLATO, 2006, p. 31; MARQUES DE MELO, 

2009a, p. 8), os formatos atribuídos a ele nem sempre são os mesmos. O principal exemplo é 

a reportagem (LIMA, 2002, p. 88) – ou as suas modalidades “reportagem interpretativa” 

(LEANDRO & MEDINA, 1973, p. 23) e “reportagem em profundidade” (BELTRÃO, 1976, 

p. 42) –, entendida por alguns autores como sendo texto de interpretação, mas que é 

classificada por Marques de Melo (2006c) como formato informativo. 
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De todo modo, nesta pesquisa, a observação do conteúdo vigente nos cadernos de 

variedades selecionados como corpus de análise se pautam pelos formatos do gênero 

interpretativo apontados por Marques de Melo (2009c, p. 36): dossiê, análise, perfil, 

cronologia e enquete (conforme Quadro 3): 

 

Quadro 3 – Formatos do gênero interpretativo classificados por Marques de Melo 
Formato Descrição 

Dossiê 

Mosaico destinado a facilitar a compreensão dos fatos noticiosos. Condensação de 
dados sob a forma de “boxes”, ilustrados com gráficos, mapas ou tabelas. Matéria 
destinada a complementar as narrativas principais de uma edição ou para retomar 
uma série de notícias já publicadas. 

Análise 

Texto destinado a complementar informação factual, explicando melhor o 
acontecimento. Emoldurado por um box e baseado em fontes documentais, ajuda o 
leitor a compreender o contexto. Resgatando indícios ou apontando consequências, 
suscita o interesse pelo aprofundamento do fato ou a reflexão sobre o seu significado. 

Perfil 
Relato biográfico sintético, identificando os “agentes” noticiosos. Focaliza os 
protagonistas mais frequentes da cena jornalística, incluindo figuras que adquirem 
notoriedade ocasional. 

Enquete 

Relato das narrativas ou pontos de vista de cidadãos aleatoriamente escolhidos. Pode 
ser restrita aos “olimpianos” ou abrangente, incluindo os “cidadãos 
comuns”. Destina-se a acionar os mecanismos psicológicos de “projeção” ou 
“identificação”. Pode ser quantitativa ou qualitativa (mini-depoimento). 

Cronologia 

Reconstituição do acontecimento de acordo com variáveis temporais (secular, anual, 
semanal, horária). Destina-se a reconstituir o fluxo das ocorrências, permitindo uma 
melhor compreensão por parte do receptor.  É uma ilustração que complementa a 
cobertura de fatos extraordinários ou cuja dinâmica tem o fator tempo como alavanca. 

 

 

3.4. Gênero diversional 

 
 Dentre os gêneros jornalísticos classificados por Marques de Melo (2006d), o 

diversional é o que mais esbarra em controvérsias. Isso porque a própria terminologia voltada 

para o “divertimento” parece, muitas vezes, não ser bem aceita ou bem interpretada. Esse 

próprio autor, em seu primeiro estudos, não considera a diversão como um gênero, mas, sim, 

como um “mero recurso narrativo que busca estreitar os laços entre a instituição jornalística e 

o seu público e não transcende a descrição da realidade, apesar das formas que sugerem sua 

dimensão imaginária” (MARQUES DE MELO, 2003c, p. 64). 

 Classificar o diversional enquanto gênero autônomo é, de fato, reconhecer que existe, 

no universo da imprensa, produção e consumo de “informação que diverte” (DIAS et al, 1998, 

p. 14). Além disso, esse jornalismo pode ser associado à função de entreter desempenhada 

pela comunicação de massa, a qual foi identificada por Charles Wright (1968, p. 19) e que 

Marques de Melo (2003c, p. 29) traduziu como o papel “de preencher os momentos de ócio 
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das pessoas ou comunidades, oferecendo informações não necessariamente utilitárias, 

mantendo seções que busquem divertir, ou abrindo espaço para prender o interesse do 

público, divertindo-o”. É possível, ainda, compreendê-lo em conformidade com o que 

prescreve Erbolato (2006, p. 43): um produto “mais ameno e atrativo”, diferente do estilo das 

notícias redigidas num tom formal. 

 Porém, como já foi dito, as leituras sobre o gênero diversional nem sempre são claras. 

Beltrão (1980, p. 13-14), por exemplo, apesar de entender que a atividade jornalística é 

formada por quatro funções básicas – informar, orientar, opinar e divertir –, não inclui a 

diversão nas categorias jornalísticas que trata em sua obra. Mesmo assim, define a diversão 

(“a função lúdica”) como “um meio de fuga às preocupações do quotidiano ou costumeiro, 

uma pausa no ramerrão, um preenchimento dos lazeres com algo reparador do dispêndio de 

energias reclamado pela própria atividade vital de informar-se”.  

A atitude de não incluir esse elemento em sua taxionomia é explicada por Marques de 

Melo (2003c, p. 60) com a seguinte justificativa: “Lendo cuidadosamente a obra de Beltrão, 

percebemos que ele coincide com a atitude de [Raymond] Nixon, encarando o jornalismo 

como uma atividade séria, onde não há lugar para a brincadeira, para a diversão”. Entretanto, 

tal argumento pode ser questionável, pois o próprio Beltrão (1980, p. 14) afirma que “os 

recursos diversionais oferecidos pelos órgãos jornalísticos devem, na medida do possível, 

manter o atributo da atualidade, inovando, através de neologismos, personagens e episódios 

contemporâneos”. Faltou a ele, portanto, enquadrar a diversão como categoria do jornalismo, 

o que posteriormente foi feito por Marques de Melo (2006d) que, em seus trabalhos mais 

recentes, observa o gênero em questão como um “gênero emocional”, o qual 

 
surge no pós-guerra como contingência do jornalismo, no sentido de 
sobreviver num ambiente midiático dominado pelo entretenimento. A 
ascensão do show business contamina a produção jornalística, introduzindo 
ao resgate de certas formas de expressão que mimetizam os gêneros 
ficcionais, embora os relatos permaneçam ancorados na realidade. 
 

 Raymond Nixon (apud MARQUES DE MELO, 2003c, p. 30) afirma que a função do 

gênero diversional é preencher o momento de ócio das pessoas, que se tornou maior em 

meados do século 20, período em que a qualidade de vida da população mundial começou a 

ser repensada – ou, pelo menos, de boa parte dela – e em que horas e dias de descanso, bem 

como períodos de férias, passaram a ser gozados pelos trabalhadores. Com isso, o jornalismo 

precisou encontrar formas de propiciar diversão para os momentos de folga de seu público, 

oferecendo informações, seções e demais espaços editoriais capazes de entretê-los. 
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 Uma observação atenta das características do gênero diversional apontadas por 

Marques de Melo (2006d), bem como de seus respectivos formatos (ver Quadro 4), leva a 

considerar que o mesmo corresponde ao new journalism98 americano (MUGGIATI et al., 

1971; WOLFE, 2005), tratado mais comumente no Brasil pela alcunha de “novo jornalismo” 

(FARO, 1999, p. 511-517).  

O new journalism configurou-se como o paradigma de uma nova era para a imprensa. 

Erbolato (2006, p. 44) considera que “o Novo Jornalismo, aceito também como Jornalismo 

Diversional, [...] passou a oferecer textos de muito agrado, abordando assuntos que, até a 

época, eram sempre apresentados com aridez ou através de construções estereotipadas e 

formais, despidas de interesse”. Tom Wolfe (2005, p. 28), jornalista americano e um dos 

mentores desse movimento, explica que, naquela fase, as inovações propostas por ele e por 

seus colegas, eram encaradas como possibilidades de promover algo inovador, diferente e 

audacioso no campo do jornalismo: 

 
O que me interessava não era simplesmente a descoberta da possibilidade de 
escrever não-ficção apurada com técnicas em geral associadas ao romance e 
ao conto. Era isso e mais. Era a descoberta de que era possível na não-ficção, 
no jornalismo, usar qualquer recurso literário, dos dialogismos tradicionais 
do ensaio ao fluxo de consciência, e usar muitos tipos diferentes ao mesmo 
tempo, ou dentro de um espaço relativamente curto [...] para excitar tanto 
intelectual como emocionalmente o leitor. 
 

No Brasil, o mesmo movimento de renovação promovido nos Estados Unidos teve seu 

apogeu no final da década de 1960, com a revista Realidade, publicada mensalmente pela 

Editora Abril, de 1966 a 197699. O código proposto pelo new journalism, ou novo jornalismo, 

foi visivelmente adotado pela publicação brasileira, que publicava textos extensos, 

construídos com a adoção de elementos comuns à narrativa ficcional, sem perder a veracidade 

de suas informações. J. S. Faro (1999, p. 517) observa que esse tipo de produção reconfigurou 

até mesmo o papel do jornalista, uma vez que o “nível de autonomia de seu trabalho” ganhou 

novos horizontes pela própria abordagem instituída pelo novo jornalismo. Nas palavras de 

Roberto Muggiati (1971, p. 10), tratava-se de uma “verdadeira fusão do escritor e do 

jornalista”. 

                                                 
98 Considerado como marco inicial de uma nova proposta de produção jornalística, o new journalism aflorou nos 
Estados Unidos da década de 1960, em meio à Guerra Fria, período de grandes transformações na história da 
humanidade, tais como a corrida espacial, o fortalecimento da cultura hippie, os movimentos de contracultura, 
entre outras.  
99 A revista Realidade encerrou suas atividades em 1976, mas sua característica original, correspondente ao new 
journalism, só foi mantida até o final de 1968, quando do decreto do Ato Institucional nº 5 (AI-5), durante a 
gestão do General Arthur da Costa e Silva. Em plena Ditadura Militar, a imprensa brasileira passou a ser 
censurada pelo governo, perdendo sua autonomia e sua identidade. 
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 Isso posto, também não se pode fechar os olhos ao fato de que há, nos dias de hoje, 

uma outra corrente que chama o gênero diversional de “jornalismo literário”. Felipe Pena 

(2006, p. 21), por exemplo, defende o jornalismo literário como gênero autônomo, composto 

por outros subgêneros – tais como biografias, romances-reportagens, etc. –, e entende que 

textos dessa natureza convergem várias vertentes do jornalismo: 

 
Ao juntar elementos presentes em dois gêneros diferentes, transformo-os 
permanentemente em seus domínios específicos, além de formar um terceiro 
gênero, que também segue pelo inevitável caminho da infinita metamorfose. 
Não se trata da dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma 
verossimilhança. Não se trata da oposição entre informar ou entreter, mas 
sim de uma atitude narrativa em que ambos estão misturados. 

 
Observando essa prática, mais especificamente o trabalho de Gay Talese100, Humberto 

Werneck (2004, p. 525) garante que tal categoria corresponde ao jornalismo que, “sem se 

afastar da trilha da informação, busca torná-la também saborosa, enriquecendo-a com recursos 

da narrativa de ficção”. Entende Werneck que os textos dessa natureza não devem ser 

apontados como frutos de jornalistas que, no fundo, prefeririam fazer literatura. “Nada disso. 

Ao se valer de instrumentos da narrativa de ficção, o bom jornalista, longe de querer 

embonitar seu texto, está empenhado numa indispensável empreitada de sedução – sem a qual 

corre o risco de simplesmente não ser lido”. 

Como já foi colocado no Capítulo 2, Marques de Melo (2009c, p. 23) opta por atribuir 

a esse gênero o nome “diversional”, por entender que o jornalismo literário é um jornalismo 

sobre literatura. Suas considerações são endossadas, em parte, por Vitor Necchi (2007, p. 12), 

que discorre a respeito da impertinência de tal denominação. Subsidiado principalmente por 

discussões levantadas por profissionais atuantes no mercado jornalístico – como Eliane Brum 

e João Moreira Salles101 –, ele afirma que o uso dessa terminologia denota uma espécie de 

entusiasmo por um jornalismo menos preso aos padrões tradicionais da notícia e mais voltado 

a um trabalho de apuração e redação elaborado com certa dose de sensibilidade. Destaca, 

ainda, que “a palavra ‘literário’ poderia sugerir, equivocadamente, que seria mal escrito o que 

estivesse fora desse escopo”. 

O gênero diversional corresponde, em resumo, a conteúdos destinados à distração do 

leitor, mas que, ao mesmo tempo, em nada deixam a desejar em termos de verossimilhança 

                                                 
100 Jornalista norte-americano, Gay Talese ficou mundialmente conhecido pelo estilo de seus textos, muitos deles 
compilados em livros. É identificado, também, como escritor de “não-ficção”. A obra posfaciada por Humberto 
Werneck é Fama e Anonimato. 
101 Eliane Brum é autora do livro A vida que ninguém vê, coletânea de textos ao estilo do gênero diversional, 
publicados originalmente no jornal Zero Hora. João Moreira Salles é documentarista e publisher da revista 
Piauí. 
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das informações e de seu conteúdo. Trata-se, naturalmente, de um tipo de texto voltado à 

apreciação do público que tem a possibilidade de ocupar seu tempo livre com a leitura de tais 

relatos (geralmente extensos). A esse gênero, Marques de Melo (2006d) atribui dois formatos: 

história de interesse humano e história colorida. 

 

Quadro 4 – Formatos do gênero diversional classificados por Marques de Melo 
Formato Descrição 

História de 
interesse 
humano 

Narrativa que privilegia facetas particulares dos “agentes” noticiosos. Recorrendo a 
artifícios literários, emergem dimensões inusitadas de protagonistas anônimos ou 
traços que humanizam os “olimpianos”. Apesar da apropriação de recursos ficcionais, 
os relatos devem primar pela verossimilhança sob o risco de perder a credibilidade. 

História 
coloria 

Relatos de natureza pictórica que valorizam tons e matizes na reconstituição dos 
cenários noticiosos. Trata-se de uma leitura impressionista, que penetra no âmago dos 
acontecimentos, identificando detalhes enriquecedores, capazes de iluminar a ação de 
agentes principais e secundários. Não obstante a presença do repórter no cenário 
noticioso, ele se comporta como um “observador distante”, enxergando detalhes não 
perceptíveis a olho nu. 

 

 

3.5. Gênero utilitário 

 

 O gênero utilitário é o mais recente dentre os gêneros jornalísticos observados nesta 

pesquisa. Ele surge no final do século 20, “no limiar da sociedade da informação, cujo 

funcionamento repousa na tomada de decisões rápidas no mundo financeiro, projetando-se 

também na vida cotidiana. Sua legitimação se dá com mais vigor nas sociedades povoadas 

pelos cidadãos-consumidores” (MARQUES DE MELO, 2006d).  

 Apesar de esse gênero só ter se consolidado nas décadas finais do último centenário, a 

vigência dos “serviços do jornal” foi identificada precocemente por Beltrão (2006, p. 118), no 

trabalho que desenvolveu na década de 1960. Já naquela época, o autor esclarecia que os 

conteúdos dessa natureza são registros sucintos sobre assuntos que auxiliam o público-leitor 

no seu dia a dia, como “modificações nos horários das linhas de trens ou ônibus, avisos de 

fechamento extraordinário do comércio, de alterações nas pautas de pagamentos de impostos, 

vencimentos de funcionários e outras matérias semelhantes”. Para tanto, cabe ao profissional 

responsável por essas seções “distinguir entre aquelas informações que podem ser 

graciosamente divulgadas e as que somente poderão sair através do departamento comercial, 

ou seja, como matéria paga”.  

 O “jornalismo de serviço”, como é denominado por alguns autores – entre eles, Parratt 

(2008, p. 32, tradução nossa) –, é formado por, pelo menos, três aspectos: 1) pelas seções 
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especializadas, destinadas a “cobrir as preocupações e necessidades práticas do dia-a-dia do 

cidadão”; 2) pelas “informações de atualidade sobre numerosas questões consideradas de 

interesse geral”, as quais são incorporadas pelas seções já indicadas, e 3) pela “incorporação 

da informação de serviço a textos mais convencionais (tanto interpretativos quanto 

informativos)”, como elemento que enriquece tais matérias, “uma vez que permite aos jornais 

cumprir com seu dever de oferecer informação de qualidade e de interesse público”.  

 Tyciane Vaz (2009, p. 40-41) alerta para o fato de que o termo “jornalismo de serviço” 

é uma redundância, uma vez que “o jornalismo, em sua essência, tem o propósito de prestar 

serviço à sociedade”. Todavia, a pesquisadora não deixa de apontar que aquilo que se 

convencionou chamar por tal denominação – ou pelo conceito de gênero utilitário, aqui 

empregado – é “o material jornalístico com proposta orientadora ao público”. Por isso mesmo, 

Chaparro (2008, p. 166-167) reivindica a devida autonomia ao que chama de “espécies 

utilitárias”, por acreditar que, no contexto do “atual jornalismo brasileiro”, 

 
a significação da participação dessas espécies nos espaços ocupados pelos 
conteúdos jornalísticos impõe sua caracterização como manifestação 
discursiva. São formas adequadas de mediação para solicitações concretas da 
vida urbana, nos planos do negócio, da cultura, do consumo, do lazer, do 
acesso a bens e serviços, na ordenação de preferências e movimentos, nas 
estratégias e táticas de sobrevivência. As espécies utilitárias deixaram de ser 
manifestações secundárias no relato da atualidade. Por isso, há de entendê-
las e classificá-las como formas do discurso, no jornalismo. 
 

 Essa crescente ascensão do gênero utilitário já havia sido observada por Jacqueline 

Rios dos Santos (1996, p. 77), em pesquisa sobre a evolução da revista Claudia no período de 

1980 a 1991. Na análise de conteúdo que fez da publicação, a pesquisadora identificou que “a 

categoria de serviço predominou indiscutivelmente”. Marcelo Januário (2005, p. 41) também 

compreende que o jornalismo de serviço já ocupa considerável espaço nas editorias culturais, 

principalmente nos jornais diários, constituindo-se como “resultado final do desenvolvimento 

de um modelo que, com a evolução da indústria de bens culturais e com o crescimento do 

público consumidor, representou uma nova modalidade informativa surgida nos diários 

brasileiros”. 

As orientações oferecidas pela imprensa podem ser entendidas, ainda, como 

consequências da “responsabilidade social” do jornalismo, como diz Temer (2001, p. 135). 

Pautada pelas observações que fez sobre os serviços prestados pelos telejornais da Rede 

Globo, a autora entende que o jornalismo de serviço é “aquele que vai além da simples 

divulgação da informação e se preocupa em mostrar/demonstrar fatos e ações que a curto, 

médio ou longo prazos vão contribuir para melhores condições de vida do receptor”; assim 
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sendo, “muitas matérias de serviço não só oferecem a possibilidade de consumir como a de 

consumir melhor” (TEMER, 2001, p. 134-135).  

Para Dines (1986, p. 97), entretanto, existe um “dilema” não solucionado “sobre a 

publicação de ‘calhamaços’ utilitários” na mídia, uma vez que nem todas as informações de 

serviço divulgadas principalmente por jornais são realmente aproveitadas pelo público-alvo; 

como exemplo, cita o resultado das bolsas de valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, os 

quais, durante um tempo, foram publicados na íntegra por jornais cariocas, ocupando uma 

página diária inteira, até que a equipe editorial do Jornal do Brasil achou por bem “publicar 

um bom resumo da bolsa paulista, deixando que o leitor especializado fosse buscar nos 

jornais de São Paulo ou nos veículos técnicos a informação mais detalhada”. As observações 

do autor, apesar de refletirem um momento passado da imprensa brasileira, podem servir 

como sinalizador para as reflexões a respeito do compromisso no tratamento dado ao 

conteúdo jornalístico caracterizado como “prestador de serviço”. 

 O gênero utilitário, por compreender todas essas características, é formado por quatro 

formatos identificados por Marques de Melo (2006c) – indicador, cotação, roteiro e serviço –, 

conforme explicitado no Quadro 5: 

 
Quadro 5 – Formatos do gênero utilitário classificados por Marques de Melo 
Formato Descrição 

Indicador 
Dados fundamentais para a tomada de decisões cotidianas (cenários econômicos, 
meteorologia, necrologia, etc.). 

Cotação Dados sobre a variação dos mercados (monetários, industriais, agrícolas, terciários). 
Roteiro Dados indispensáveis ao consumo de bens simbólicos. 

Serviço 
Informações destinadas a proteger os interesses dos usuários dos serviços públicos, 
bem como dos consumidores de produtos industriais ou de serviços privados. 

 

Esta pesquisa entende que, muito embora seja no gueto acadêmico que as reflexões 

sobre os gêneros jornalísticos suscitem, “a questão tem origem na própria práxis”. Afinal, 

como já foi mencionado, “desde o início das atividades permanentes de informações sobre a 

atualidade (processo livre, contínuo, regular) [pelo menos desde o século 18], colocou-se a 

distinção entre as modalidades de relato dos acontecimentos”, fazendo com que os jornalistas 

estabelecessem “padrões para discernir a natureza da sua prática profissional” (MARQUES 

DE MELO, 2003c, p. 42). Por essa razão, com base nos cinco gêneros aqui apresentados, esta 

investigação deteve-se ao conteúdo das editorias de variedades mantidas por jornais editados 

no Brasil, colhendo as evidências empíricas para que se pudesse apontar as características 

dessas seções e, por fim, estabelecer um conceito mais direcionado à prática dessa 

especialidade jornalística. 
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CAPÍTULO 4 

IMPRENSA BRASILEIRA: TERRITÓRIO DE 

INVESTIGAÇÃO E QUESTÕES METODOLÓGICAS  

 

 

1. Regiões midiáticas 

 

 O Brasil é um país de dimensões continentais. Consequentemente, sua imprensa 

compõe amplo território de investigação, formado por múltiplas características, muitas das 

quais relacionadas a aspectos intrínsecos aos espaços geográficos em que os veículos de 

comunicação se inserem. A mídia regional, portanto, inclui “manifestações culturais 

específicas” (FADUL, 2007, p. 23-24) que a diferenciam dos grandes conglomerados 

nacionais e internacionais, responsáveis pela imposição e pela padronização de “modelos 

totalizadores” (SOUSA, C. M., 2006, p. 10). 

A regionalização midiática configura-se como um fenômeno relativamente recente na 

trajetória da imprensa brasileira. É somente nas duas últimas décadas que o interior do país 

começa a vislumbrar novos horizontes para a mídia, com a criação de redes regionais de 

comunicação e com o fortalecimento de veículos impressos e eletrônicos. Anamaria Fadul 

(2007, p. 28) assegura que essas mudanças estão relacionadas, principalmente, aos processos 

de desenvolvimento socioeconômico e educacional pelos quais muitos Estados vêm passando, 

principalmente os das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Obviamente, bem antes dos últimos 20 anos, diversas localidades do país já contavam 

com jornais, com rádios e até mesmo com emissoras de TV destinadas a um espaço 

geográfico delimitado. Como afirma Cicilia Peruzzo (2005, p. 69), “historicamente o jornal, o 

rádio e a televisão, ao nascer, atingem apenas um raio de abrangência local ou regional”; com 

o tempo e conforme sua evolução, cada meio alcançou dimensões mais amplas. Além disso, 

há registro de alguns grupos que, num período passado, já haviam feito a experiência da 

criação de “redes”102, mas não como se conhece atualmente, quando rede midiática 

                                                 
102 Olhando para a história da imprensa do Brasil, não é difícil observar que redes de comunicação existem, pelo 
menos, desde a primeira metade do século 20. A primeira grande experiência pode ser atribuída ao empresário e 
jornalista Assis Chateaubriand, que constituiu um grande conglomerado de mídia: os Diários Associados, que 
tiveram início em 1924 (MORAIS, 2002). Todavia, redes dessa natureza, muito comuns até os anos de 1990, 
eram caracterizadas por pertencerem a um único proprietário, mas sendo formadas por veículos que funcionavam 
separadamente. 
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compreende a produção sincronizada com uma matriz, responsável pela organização dos 

fluxos e contrafluxos de informação103. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que as regiões brasileiras têm alcançado bons 

resultados no tocante ao progresso da mídia, principalmente dos jornais que circulam fora do 

eixo Rio-São Paulo. Conforme aponta o Mídia Dados Brasil (2009, p. 380), “esses diários 

são, geralmente, os que têm apresentado os desempenhos mais expressivos no meio jornal, 

seja em termos de circulação, seja de faturamento publicitário, ajudando inclusive a alavancar 

o desempenho do meio”. De fato, os números não deixam dúvidas. Em 2008, foram auditados 

3.439 jornais que circulam nas cinco macrorregiões estabelecidas pela Federação (Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), número que representa um crescimento de mais de 

100% em comparação a 1999, quando circulavam, pelo território nacional, 1.718 publicações 

dessa natureza (MÍDIA DADOS BRASIL, 2009, p. 410). 

Mas, se os dados do mercado reforçam o crescimento e a identidade de jornais e 

demais veículos no interior do país, o mesmo não se pode dizer das pesquisas acadêmicas. A 

começar pelo fato de que, até pouco mais de uma década atrás, as pesquisas sobre mídia 

regional não eram tão valorizadas no Brasil; antes disso, o que existia, além das investigações 

que valorizavam os prestige papers e as grandes emissoras de rádio e televisão, eram estudos 

sobre mídia alternativa, popular e comunitária (PERUZZO, 2005, p. 70). E mesmo hoje, 

quando se observa uma motivação nacional em torno do assunto104, quase sempre as 

afirmações sobre a mídia brasileira são resultados de diagnósticos a respeito da produção 

midiática ancorada nas cidades do Rio Janeiro e de São Paulo (FADUL, 2007, p. 23). 

A questão da regionalidade tem raízes mais profundas do que a simples análise dos 

indicadores de circulação das mídias em determinadas localidades. Cassiano Simões (2006, p. 

25) percebe que “o movimento de ‘regionalização’ pode caracterizar um caminho que leva do 

global ao local (uma vez que não cabe falar de ‘localização’, para configurar algo que se torna 

local)”. Desse modo, pode-se considerar os questionamentos acerca do que é, 

verdadeiramente, uma região, bem como os debates a respeito das fronteiras existem entre o 

regional, o local e o global, como tentativas de entender aquelas “assimetrias” que Anamaria 

Fadul (2007, p. 40) aponta como marca característica das regiões brasileiras. 

                                                 
103 Considerações feitas pela professora Anamaria Fadul, durante palestra ministrada na Universidade de Taubaté 
(Unitau), em 13 de agosto de 2008. 
104 Nesse sentido, cabe dar o devido destaque ao papel singular da Cátedra Unesco de Comunicação para o 
Desenvolvimento Regional, implantada na Universidade Metodista de São Paulo, em 1996, cujos trabalhos têm 
estimulado e monitorado a produção científica com enfoque nos espaços regionais, principalmente com a 
promoção anual do Colóquio Internacional de Comunicação para o Desenvolvimento Regional (Regiocom), já 
em sua 14ª edição. 
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É possível, ainda, concordar com as conclusões de Peruzzo (2005, p. 74), que observa 

três itens como demarcadores do contexto da mídia regional: o primeiro diz respeito à quebra 

de fronteiras, prática comum nos meios de comunicação, mas que, no contexto regional, é 

pouco significativa; o segundo remete ao território, cuja concepção, nos dias de hoje, abarca 

muito mais do que o espaço geográfico, uma vez que também leva em conta “dimensões 

como as de familiaridade no campo das identidades histórico-culturais (língua, tradição, 

valores, religião etc.) e de proximidade de interesses (ideológicos, políticos, de segurança, de 

crenças etc.)”; já o terceiro aspecto apontado refere-se ao fato de que a globalização incita a 

uma maior valorização do regional e do local. 

O confronto entre a globalização e a regionalização deu norte, em 1995, a um 

seminário internacional que originou os trabalhos de implantação da Cátedra Unesco na 

Universidade Metodista de São Paulo105. As discussões em torno do tema “Identidades 

culturais latino-americanas em tempos de comunicação global”106 chegaram à conclusão de 

que, muito embora a globalização seja um fenômeno irreversível, ela “não constitui 

necessariamente um obstáculo à preservação das identidades culturais regionais”. Entretanto, 

uma pesquisa coletiva realizada logo em seguida, sobre a cobertura do Natal pelos jornais 

impressos brasileiros107, verificou que a identidade regional dessa celebração não figurou nos 

veículos analisados (MARQUES DE MELO & KUNSCH, 1998, p. 18-19). 

Outro ponto a ser reforçado, nessa perspectiva, é que o interesse pela demarcação das 

regiões midiáticas assemelha-se às iniciativas de outras áreas para compreender a constituição 

das regiões brasileiras. O exemplo mais significativo é, sem sombra de dúvidas, o do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que, desde 1941, se dedica a revisar 

constantemente a Divisão Regional do Brasil, a qual se refere  

 
a um conjunto de determinações econômicas, sociais e políticas que dizem 
respeito à totalidade da organização do espaço nacional, referendado no caso 
brasileiro pela forma desigual como vem se processando o desenvolvimento 
das forças produtivas em suas interações como o quadro natural. Sem deixar 
de lado as partes constitutivas da referida totalidade, a Divisão Regional em 
macrorregiões a partir de uma perspectiva histórico-espacial enfatiza a 

                                                 
105 Seminário realizado em São Bernardo do Campo, no mês de maio de 1995, pela Universidade Metodista de 
São Paulo, em parceira com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Reuniu pesquisadores de várias 
disciplinas das ciências humanas, para debates em torno dos impactos provocados pela globalização nas culturas 
latino-americanas. 
106 Os anais do seminário foram publicados, no ano seguinte, em livro que carrega o mote do evento como título 
(MARQUES DE MELO, 1996). 
107 Mobilizando 25 instituições acadêmicas, a pesquisa foi publicada no livro De Belém a Bagé: imagens 
midiáticas do Natal brasileiro (MARQUES DE MELO & KUNSCH, 1998). É importante explicar que no livro 
aqui mencionado estão as bases que foram utilizadas por José Marques de Melo para a construção do conceito 
midiático de região, adotado para a realização do presente estudo. 
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divisão inter-regional da produção no País, a par da internacionalização do 
capital havida pós-60, buscando as raízes desse processo na forma como o 
estado ora tende a intervir, ora a se contrair, em face da evolução do 
processo de acumulação e de valorização do capital, que pode ser traduzido 
nos sucessivos e variados Planos de Governo (DIVISÃO..., 2009, on-line). 
 

 O conceito midiático de região, adotado por esta pesquisa, ampara-se, em boa medida, 

nas discussões sobre desenvolvimento promovidas pela Unesco (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) desde 1960108, as quais se voltam para, pelo 

menos, dois amplos espaços, a serem subdivididos conforme suas especificidades: 1) regiões 

supranacionais, “agrupamento de nações que possuem identidades em comum”, e 2) regiões 

infranacionais, “parcelamento do território nacional de acordo com critérios político-

administrativos” (MARQUES DE MELO, 2006b, p. 17). 

 É importante explicar, também, que essas categorias foram sistematizadas por meio de 

levantamentos empíricos e comparativos coordenados pela Cátedra Unesco/Metodista de 

Comunicação para o Desenvolvimento Regional  e são resultantes principalmente da pesquisa 

sobre o Natal brasileiro, anteriormente aludida. Deixando de lado os paradigmas das outras 

áreas do conhecimento – embora “sem recusar o diálogo acadêmico” –, Marques de Melo 

(2006b, p. 17), responsável pela liderança da Cátedra, apontou os parâmetros para definir os 

quadros em que “se formam redes midiáticas” ou que “se configuram fluxos de 

comunicacionais peculiares”: 

 
Tratamos de construir o conceito midiático de Região, definindo categorias 
metodologicamente balizadas pela correlação saussurreana [...]: numa 
perspectiva diacrônica, consideramos o espaço político-cultural brasileiro; 
numa visão sincrônica, focalizamos os sistemas midiáticos nele operantes ou 
dele integrantes. Por mais que tenhamos concentrado o foco de análise nas 
peculiaridades comunicacionais do fenômeno, nunca deixamos de considerar 
sua complexidade orgânica, resultante de injunções de ordem política, 
cultural ou econômica.  

  
Ao avaliar as possíveis estratégias que poderiam ser adotadas para a compreensão das 

variedades no jornalismo brasileiro, considerou-se que seria mais vantajoso e – por que não 

dizer? – mais desafiador escolher as publicações a serem analisadas conforme as 

determinações expostas acima. A seleção de uma amostragem diversificada, além de 

caminhar na contramão das pesquisas que valorizam somente a grande mídia, possibilitou 

também conhecer um pouco mais da diversidade de produções jornalísticas vigentes na 

imprensa nacional, a fim de suscitar comparações. 

                                                 
108 O marco inicial pode ser atribuído à pesquisa sobre comunicação e desenvolvimento nacional que Wilbur 
Schramm (1907-1987) realizou, em 1964, a pedido da Unesco (MARQUES DE MELO, 2006b, p. 13) 
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Desse modo, para este trabalho, foram identificadas as regiões representantes de cada 

um dos polos que compõem o território infranacional brasileiro, conforme classifica Marques 

de Melo (2006b, p. 19-22). A saber: 

 

1) Macrorregião: divisão estabelecida pelo Estado, concentrando unidades da Federação 

(Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul). 

2) Maxirregião : agrupamento resultante de fatores políticos e culturais que constituem a 

identidade de determinado espaço geográfico (ex.: Região Amazonense, caracterizada 

pela floresta; Região Carioca, identificada pelas tradições resultantes dos períodos em 

que foi sede da monarquia ou capital federal; Região Gaúcha, marcada pelas tradições 

que formaram o imaginário “gauchesco”, etc.). 

3) Midirregião : formada por municípios ou trechos contíguos, dentro de uma unidade 

federativa, ou adjacências, cuja integração resulta de fatores aleatórios ou conjunturais 

(ex.: Região da Baixada Santista, formada pela faixa do Litoral Sul do Estado de São 

Paulo, estabelecida pela economia portuária; Região do Grande ABC, identificada 

pela concentração de indústrias do setor automobilístico; Região do Vale do Paraíba, 

composta por municípios situados no vale que beira o Rio Paraíba do Sul, etc.). 

4) Minirregião : correspondente à menor unidade político-administrativa do território 

nacional (ex.: Região Paulistana, delimitada na capital do Estado de São Paulo; 

Região Petropolitana, cidade de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, etc.). 

5) Microrregião : fragmento de um município, constituído em razão de demandas 

administrativas ou habitacionais (ex.: Região do Tatuapé, bairro da Zona Leste da 

cidade de São Paulo; Região de São Judas, situada ao redor da igreja de São Judas 

Tadeu, também na cidade de São Paulo; Região da Rocinha, favela situada na cidade 

do Rio de Janeiro, etc.). 

 

Dentro desse panorama, foram selecionadas publicações que se inserem nessas regiões 

midiáticas. O critério de escolha pautou-se não somente pelos índices de tiragem, uma vez 

que nem todos os veículos são auditados pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação), 

principalmente os das midi, mini e microrregiões. Por isso mesmo, também foram levados em 

consideração o tempo de existência do veículo, sua representatividade junto ao público – 

observada por meio de coleta de informações a respeito de sua trajetória e de sua atual 

configuração –, bem como o fator imprescindível no caso de um estudo focado em uma 

editoria específica: a vigência de seções ou de cadernos de variedades.  
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Seguindo as especificações desse mapa das regiões midiáticas, a amostra utilizada para 

esta pesquisa foi constituída pelos seguintes jornais:  

 

e) Diário do Nordeste (representante da Macrorregião Nordeste); 

f) Correio do Povo (Maxirregião Gaúcha); 

g) Valeparaibano (Midirregião do Vale do Paraíba); 

h) Agora São Paulo (Minirregião Paulistana), e 

i) Gazeta do Tatuapé (Microrregião do Tatuapé, em São Paulo). 

 

Como complemento às analises feitas a partir dos veículos regionais, julgou-se 

necessário estabelecer um contraponto, com a observação de uma publicação de prestígio 

nacional, assim como foi feito na pesquisa sobre a identidade da imprensa brasileira no final 

do século 20, mobilizada pela Cátedra Unesco/Metodista, em 1996 (MARQUES DE MELO 

& QUEIROZ, 1998). Para tanto, a mesma análise feita junto aos cinco jornais mencionados 

também foi aplicada à Folha de S.Paulo, diário de maior circulação no Brasil, conforme 

aponta o IVC (MÍDIA DADOS BRASIL, 2009, p. 406). 

 

 

2. Breve panorama histórico dos jornais analisados 

 

Qualquer exercício de observação científica exige, primeiramente, conhecer o objeto a 

ser analisado. Suas características principais, bem como os aspectos históricos que o 

compõem, são de capital importância para o entendimento de algumas situações reveladas por 

meio da análise. Por isso mesmo, a seguir serão apresentados breves considerações sobre os 

seis jornais selecionados para o estudo. 

 

 

2.1. Diário do Nordeste 

 

Criado em 1981, o Diário do Nordeste circulou, pela primeira vez, em 19 de dezembro 

daquele ano. Com sede em Fortaleza (CE), o jornal foi idealizado pelo industrial Edson 

Queiroz (1925-1982), que desde os anos 1950 investia no setor de comunicação, na capital 

cearense; naquela década, ele adquiriu o controle acionário da Rádio Verdes Mares e, 1970, 

implantou uma emissora de TV homônima (INDUSTRIAL..., 2004, p. 11). 
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O objetivo inicial do jornal era o de valorizar a região nordestina, com vistas a um 

projeto desenvolvimentista apoiado pela imprensa. No editorial de sua primeira edição, 

reproduzido num livro a respeito da trajetória de Queiroz, lê-se o seguinte: 

 
O Nordeste é uma região perseguida por fatores endógenos limitativos de 
seu crescimento e não tem contado, até hoje, com uma política integrada, por 
parte do Governo da União, que ajude a vencer a pobreza. [...] O “Diário do 
Nordeste” será um defensor estrênuo da economia de mercado, pela 
convicção de que o capitalismo impregnado de justiça social é o único 
sistema sob o qual há lugar para que cada um utilize suas aptidões, a fim de 
atingir uma posição de relevo no corpo social (EDSON..., 1986, p. 107). 
   

Percebe-se, no entanto, que o jornal foi tomando como foco a Grande Fortaleza e o 

interior do Estado, embora alcance outros municípios do Nordeste e outras regiões, como 

Centro-Oeste e Sudeste. Atualmente, a redação também conta com sucursal em Brasília, 

“instalada para a cobertura de grandes eventos nacionais” (JORNAL ATINGE..., 2006, p. 5). 

O Diário do Nordeste foi o primeiro jornal do Ceará a informatizar a redação 

(MARCO..., 2006, p. 2) e um dos primeiros do Brasil a segmentar o conteúdo em cadernos, 

que atingem públicos específicos. É mantido pelo Grupo Edson Queiroz109 e compõe o 

Sistema Verdes Mares, o qual ainda congrega a Rádio Verdes Mares (AM e FM) e a TV 

Verdes Mares, já citados, além da TV Diário.  

 

 

2.2. Correio do Povo 

 

A trajetória do Correio do Povo tem início em 1º de outubro de 1895. É o jornal de 

mais longa duração na imprensa de Porto Alegre (RS), tendo sido publicado ininterruptamente 

durante 89 anos, até 1984, retomando os trabalhos em 1986.  

No início, era chamado de “róseo”, em razão da cor de suas páginas. Foi fundado por 

Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior (1868-1913) e, há muito tempo, circula em todo o 

Estado do Rio Grande do Sul. Sua história foi registrada num exaustivo trabalho de pesquisa 

realizado pelo jornalista Walter Galvani, cujo resultado encontra-se no livro Um século de 

poder: os bastidores da Caldas Júnior.  

O número inaugural do Correio contava com apenas quatro páginas, as quais, segundo 

Galvani (1995, p. 31), “eram motivo de comentários da população, que já sabia do 

                                                 
109 Conglomerado de empresas que leva o nome do empresário fundador. É um dos maiores grupos empresariais 
do Nordeste do Brasil, atuando em diferentes ramos. Seu marco inicial foi a aquisição da empresa Ceará Gás 
Butano, em 1951. 
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lançamento porque o Caldas Júnior havia publicado anúncios nos coirmãos e mesmo pedira 

ao intendente municipal permissão para instalar-se com uma tipografia e um jornal diário”. 

Com aquela pequena edição, o jornal deu início a uma história que, nas palavras de Antônio 

Gonzalez (1995, p. 5), “é a própria história do Rio Grande nos últimos 100 anos”. 

Quando seu fundador faleceu, em 1913, a administração do periódico passou a ser 

responsabilidade da família: primeiro, da viúva, Dolores Alcaraz Caldas, e, depois, dos filhos, 

principalmente Breno Alcaraz Caldas, que dirigiu a Companhia Jornalística Caldas Júnior 

durante cinco décadas. O veículo passou por períodos conturbados, marcados por dificuldades 

econômicas, principalmente na década de 1920, quando jornais concorrentes queriam 

derrubá-lo (GALVANI, 1995, p. 227).  

As atividades da Companhia foram expandidas em 1957, quando foi inaugurada a 

Rádio Guaíba AM. Em março de 1978, o grupo criou a TV Guaíba, e, em 1980, a Rádio 

Guaíba FM. De 1936 a 1983, publicou a Folha da Tarde, vespertino idealizado por Breno 

Caldas, inspirado em jornais ingleses. 

Em 1984, a Companhia Caldas Júnior decretou falência, encerrando as atividades do 

Correio do Povo. Dois anos depois, as empresas integrantes do conglomerado foram 

adquiridas pelo empresário e economista Renato Bastos Ribeiro. Em 2007, novas negociações 

transferiram o jornal e as emissoras de rádio e televisão para a Rede Record, como foi 

noticiado pelo Estadão, em 13 de março daquele ano: 

 
O jornal Correio do Povo foi vendido pela Empresa Jornalística Caldas 
Júnior à Rede Record, controlada pela Igreja Universal, do bispo Edir 
Macedo. O negócio foi confirmado ontem pelo diretor-administrativo da 
empresa gaúcha, Carlos Alberto Bastos Ribeiro, aos editores e funcionários 
do jornal. Com a nova aquisição, a Record fica com todos os veículos da 
Caldas Júnior. A rede já era proprietária das rádios Guaíba AM e FM e da 
TV Guaíba desde o mês passado. O valor das operações não foi divulgado 
(RECORD..., 2007, on-line).  

 

Dados do IVC registram que, em 2008, a circulação média do Correio do Povo, por 

edição, era de 155 mil exemplares (MÍDIA DADOS BRASIL, 2009, p. 406).  

 

 

2.3. Valeparaibano 

 

Foi em 6 de janeiro de 1952 que o Valeparaibano circulou pela primeira vez, em 

Caçapava (SP). Fundado pelo policial militar e professor aposentado Francisco Pereira da 
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Silva, mais conhecido como Chico Triste, funcionou regularmente naquela cidade durante 

dois anos; depois disso, por conta de desentendimentos entre seu fundador e o gráfico Rubens 

Lencione, com quem mantinha sociedade, o jornal foi transferido para o município vizinho, 

Taubaté (HOFF & BORTOLETO, 1997, p. 83). 

Na nova cidade, a vida do periódico não foi feliz, principalmente porque sua redação 

foi instalada próxima ao prédio de fortes concorrentes: A Voz do Vale do Paraíba e A 

Tribuna, que, em diversas ocasiões, publicaram textos contra o órgão de imprensa que 

acabara de chegar. Em 1955, poucos meses depois da mudança, Chico Triste se convenceu de 

que não havia condições de tocar o empreendimento. Como solução ao problema, vendeu o 

Valeparaibano ao jovem Edward Simões, que transferiu a redação para São José dos Campos, 

cidade onde sua sede permanece até hoje. 

Em 1965, o jornal foi vendido para a Rádio Clube de São José dos Campos, tornando-

se uma publicação diária (de terça a domingo). Uma década depois, em 1975, seu comando 

passou para os empresários Ferdinando Salerno e Aquilino Lovato, proprietários de uma 

empresa de ônibus, que se empolgaram com a ideia de ingressar no mercado midiático. 

Muitas mudanças ocorreram à época, “a começar pela postura do jornal. De um jornal de São 

José dos Campos, o novo ValeParaibano passou a se auto-intitular um jornal regional. A 

manchete principal da edição do dia 4 de dezembro trazia clara a nova filosofia: ‘Região tem 

seu jornal’” (PIMENTEL, 2000, p. 81). 

Novos rumos começaram a ser traçados em 1993. Com a morte de Aquilino Lovato, 

Ferdinando Salerno decidiu se afastar da direção, deixando-a sob a responsabilidade de seu 

filho – Fernando Mauro Marques Salerno – e dos filhos de seu ex-sócio – Aquilino Lovato 

Júnior e Raul Lovato. Com o tempo, alguns desentendimentos levaram as duas famílias a 

entrarem em conflito judicial e a desfazer a sociedade, em 2006. Atualmente, a família 

Salerno é a única proprietária. 

O Valeparaibano circula em 32 municípios da região que compreende o Vale do 

Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte, com tiragem média de 20 mil exemplares 

de terça a sábado, e de 32 mil, aos domingos. Conta com sucursais nas cidades de Jacareí, 

Taubaté, Caraguatatuba e Guaratinguetá (QUEM SOMOS, 2009, on-line). 

 

 

2.4. Agora São Paulo 

 

O Agora São Paulo foi lançado em 22 de março de 1999, na capital paulista, pelo 
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Grupo Folha da Manhã, o mesmo responsável pela publicação da Folha de S.Paulo. Trata-se 

de um substituto da Folha da Tarde – vespertino publicado de 1945 a 1999, também por 

aquele grupo – e incorporou, pouco tempo depois de sua criação, vários funcionários do jornal 

Notícias Populares110, extinto em 2001. 

A escolha do nome Agora se deu por meio de um concurso, que acompanhou uma 

campanha “maciça na mídia e muitas ações promocionais com distribuição de prêmios”, as 

quais visaram à disseminação da nova marca junto a seu público-alvo, ou seja, os leitores da 

classe econômica C, conforme relata J. B. Pinho (2006, p. 188). 

Desde o início, a publicação assumiu sua vocação de publicação popular. A própria 

decisão do Grupo Folha pelo fechamento do Notícias Populares corresponde a uma iniciativa 

de “concentrar esforços” no Agora São Paulo, que, em menos de dois anos, já alcançava 

tiragem de 118 mil exemplares (COMIN, 2001, on-line). 

Em 2004, o jornal se tornou líder de venda em banca em São Paulo, dentro do 

segmento que atinge. Em janeiro de 2009, pouco antes de completar 10 anos, sua circulação 

diária chegou à marca de 93.661 exemplares, conforme dados do IVC (JORNAL..., 2009, on-

line). 

 O Agora São Paulo é formado por dois cadernos diários: o primeiro, com as colunas 

“Zapping” e “Olá!” e com as editorias São Paulo, Polícia, Grana, Trabalho, Dicas, Defesa do 

Cidadão, Brasil e Mundo. O segundo é o “Vencer”, com notícias esportivas. Além deles, de 

segunda à sexta, circula caderno “Show!”, com a editoria de variedades, substituído aos 

sábados e domingos pelo suplemento “Roteiro”. Aos sábados, também circula a revista 

“ShowTV!”, e, aos domingos, a “Revista da Hora”. Aos domingos e às segundas, dentro do 

caderno principal, é incluída a página Viva Bem, com dicas de saúde. 

 

 

2.5. Gazeta do Tatuapé 

 

A Gazeta do Tatuapé deu início às suas atividades em 1974. O fundador, Braz Jaime 

Romano, proprietário de um colégio comercial, já tinha experiência no ramo. Na década de 

1960, havia sido convidado pelo amigo Gil Gomes a integrar a equipe da editoria policial da 

extinta Rádio Marconi, em São Paulo, utilizando o nome artístico “Romano Neto”. Naquela 

mesma emissora, também chegou a ser comentarista esportivo. 

                                                 
110 Embora tenha sido criado, em 1963, por um grupo independente, o Notícias Populares foi comprado pelo 
Grupo Folha, em 1965. 
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Na própria Rádio Marconi, já como comentarista esportivo, [Braz Jaime 
Romano] lançou a famosa Equipe Positiva de Esportes, chefiada em 
conjunto com o amigo Mario Garcia e integrada por muitos talentos, como 
Wanderley Nogueira, Sérgio Carreiro, Vanini Júnior, José Calil, Carlos 
Lima, Tatá Muniz, Antonio Sola, Milton Neves, Domingos Machado, 
Domingos Paulo Mamone, Ivanor Batista, Julio Delbosque, Hélio Claudino, 
entre outros. Anos mais tarde, a equipe foi contratada pela Rádio Piratininga 
(SILVA, M. T., 2009, on-line). 
 

 No período militar, a Rádio Piratininga foi fechada. Para não se afastar do jornalismo, 

Braz Romano comprou, em 1974, o título do jornal O Tatuapé, que, à ocasião, era editado 

pela Sociedade Amigos do Tatuapé. Mauro Tadeu Silva (2009, on-line) conta que, um ano 

depois, “por questões estratégicas”, o proprietário mudou o nome do semanário para Gazeta 

do Tatuapé, aumentando a tiragem e a área de cobertura, que passou a incluir os bairros 

vizinhos da Zona Leste de São Paulo. 

 Aos poucos, o Grupo Leste Comunicações – como é denominado – foi criando outros 

produtos, como o Anuário Tatuapé, a Gazeta da Zona Leste – semanário que incorpora o 

Jornal do Corinthians – e a Revista do Tatuapé, todos reforçando, pelo menos na marca, a 

identidade do bairro. 

 É sempre aos domingos que a Gazeta do Tatuapé começa a circular, gratuitamente. 

Atinge toda a Zona Leste da capital paulista, com distribuição em bancas de jornal (65%), 

edifícios (10%), postos de gasolina (20%) e restaurantes (5%), conforme indica seu portal na 

web (A GAZETA, 2009, on-line). 

 

 

2.6. Folha de S.Paulo 

 

A história da Folha de S.Paulo, como afirma Carlos Eduardo Lins da Silva (1988, p. 

39), não é “linear como outros jornais importantes do Brasil”. Ao longo dos anos, o jornal 

passou pelas mãos de quatro grupos proprietários e se submeteu a diversas reformulações 

gráficas e editoriais.  

Sua primeira edição data de 19 de fevereiro 1921, com o nome de Folha da Manhã, 

vespertino fundado por Olival Costa, Pedro Cunha e outros jornalistas que, até então, 

trabalhavam n’O Estado de S. Paulo (VAZ, 2009, p. 57). Já estabelecido, o grupo também 

passou a publicar, em 1925, o matutino Folha da Manhã.   

Em 1929, Pedro Cunha deixou a sociedade. Dois anos mais tarde, em 1931, os jornais 

foram vendidos e a razão social do grupo foi alterada para Empresa Folha da Manhã 
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Limitada. “Os novos proprietários eram Octaviano de Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme 

de Almeida, que imprimiram aos diários [que mantiveram os mesmos nomes] uma política de 

defesa dos interesses dos cafeicultores paulistas” (LINS DA SILVA, 1988, p. 41). 

O comando das publicações foi novamente trocado em 1945, quando o grupo passou a 

se chamar Empresa Folha da Manhã S/A, nome que mantém até hoje. Dessa vez, a nova 

diretoria era formada pelos seguintes nomes: Alcides Ribeiro Meirelles, Clóvis Medeiros 

Queiroga e José Nabantino Ramos, sendo esse último o que exercia maior liderança. Na 

gestão desse grupo, foi criada, em 1949, a Folha da Tarde, idealizada por Nabantino. 

Até 1960, as três Folhas – da Manhã, da Tarde e da Noite – foram publicadas 

diariamente. Em 1º de janeiro daquele ano, foi feita a fusão dos três diários em um único 

jornal, que recebeu o nome de Folha de S.Paulo. Em 1962, a organização passava por 

problemas financeiros e foi novamente vendida, desta vez para Octávio Frias de Oliveira e 

Carlos Caldeira Filho111 (LINS DA SILVA, 1988, p. 43). 

Lailton Costa (2008, p. 119) assegura que “a liderança do jornal, em tiragem, no 

mercado de mídia remonta à década de 1990, principalmente após o ano da campanha das 

diretas112”. De fato, os dados do IVC confirmam que a Folha é líder de circulação no país. Em 

2008, sua tiragem média era de 311,3 mil exemplares, com variações de 310,3 mil (edição de 

segunda-feira) a 365,2 mil (edição de domingo). 

 

 

3. Procedimentos de pesquisa 

 

Para o cumprimento desta pesquisa, foi adotado o método misto (ou interativo), 

sugerido por Anselm Strauss e Juliet Corbin (2008, p. 45), que leva em consideração aspectos 

quantitativos e qualitativos do objeto estudado. Os autores consideram que “o método 

qualitativo deve dirigir o quantitativo, e o método quantitativo resulta no qualitativo, em um 

processo circular, mas, ao mesmo tempo, evolutivo, com cada método contribuindo para a 

teoria da maneira como só ele pode fazer”. Trata-se de uma fusão entre as duas possibilidades 

investigativas, a qual possibilita que os conceitos importantes para compreender o fenômeno 

não sejam completamente preestabelecidos, mas tenham “permissão para emergir durante o 

                                                 
111 Carlos Caldeira Filho desligou-se da sociedade em 1992, deixando o controle acionário com a família Frias 
(MARQUES DE MELO & QUEIROZ, 1998, p. 158). 
112 Diretas Já foi o movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, ocorrido em 
1983, no final do período da ditadura militar (1964-1985). A possibilidade de eleições diretas para a Presidência 
da República só se concretizou com a votação da proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira, pelo 
Congresso, em 1984. 
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processo de pesquisa”. Assim sendo, “à medida que conceitos e relações emergem dos dados 

de análise qualitativa, o pesquisador pode usar essas informações para decidir onde e como 

conseguir dados adicionais que ajudem na evolução adicional da teoria” (STRAUSS & 

CORBIN, 2008, p. 45). 

À luz, portanto, de uma metodologia flexível, e tendo em vista os objetivos 

apresentados na introdução, elegeu-se, como primeira técnica a ser utilizada, a análise de 

conteúdo, que se caracteriza pela observação aprofundada e descritiva do conteúdo manifesto 

da comunicação, principalmente da comunicação massiva. Nas palavras de Klaus 

Krippendorff (1990, p. 10, tradução nossa), esse tipo de análise “tem uma orientação 

fundamentalmente empírica, explorativa, vinculada a fenômenos reais”.  

Técnica utilizada desde o século 18 (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 281), a análise de 

conteúdo passou a ser adotada pelos estudos midiáticos somente na primeira metade do século 

20. Como explica Heloiza Herscovitz (2007, p. 124), “a análise de conteúdo da mídia 

propriamente dita surgiu com um dos fundadores dos estudos de comunicação nos Estados 

Unidos, Harold Lasswell, em 1927”. Ainda segundo a autora, Lasswell entendia que esse tipo 

de análise “descrevia com objetividade e precisão o que era dito sobre um determinado tema, 

num determinado lugar, num determinado espaço”. 

Aspecto relevante também apontado por Herscovitz (2007, p. 126) – e que condiz com 

o percurso metodológico deste trabalho – é que, atualmente, a tendência da análise de 

conteúdo é desfavorecer “a dicotomia entre o quantitativo e o qualitativo, promovendo uma 

integração entre as duas visões de forma que os conteúdos, manifesto (visível) e latente 

(oculto, subentendido) sejam incluídos em um mesmo estudo”.  

O primeiro passo para o desenvolvimento da análise de conteúdo é a seleção do 

material a ser analisado. Dentre a população pesquisada (os seis jornais escolhidos, conforme 

indicado anteriormente), foi selecionada uma amostra sistemática, a qual, de acordo com 

Krippendorff (1990, p. 96, tradução nossa), “é favorável quando os dados provêm de 

publicações de aparição regular”. Porém, segundo o mesmo autor, o principal problema dessa 

amostragem é que o intervalo constante pode coincidir com algum período marcado por 

fatores que interfiram no resultado da coleta de dados.  

Na tentativa de minimizar as possíveis interferências na análise, os exemplares 

escolhidos formaram, para os jornais diários113, uma semana artificialmente construída. 

                                                 
113 Como a Gazeta do Tatuapé circula apenas uma vez por semana, julgou-se desnecessário aplicar a regra do 
período construído a ela, uma vez que o espaço de tempo entre a publicação de um número e a edição 
subsequente já é consideravelmente amplo, se comparado aos veículos editados diariamente. 
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Evitou-se, assim, a utilização de uma série sequencial, para que a cobertura feita pelos jornais, 

numa determinada semana não exercesse “influência” que pudesse “distorcer os dados” 

(KAUFFMANN, 2005, p. 47). 

Além disso, também procurou-se levar em consideração a periodicidade desigual dos 

jornais diários que compõem o universo da pesquisa. Isso porque o Diário do Nordeste, o 

Correio do Povo, o Agora São Paulo e a Folha de S.Paulo circulam sete dias por semana, ao 

passo que o Valeparaibano só sai de terça a domingo. Após a escolha dos meses de maio e 

junho de 2009, como recorte temporal para a seleção dos exemplares, foram coletados os 

exemplares nos dias em destaque nos Quadros 6, 7 e 8:  

 

Quadro 6 – Datas da coleta de exemplares dos jornais que circulam sete dias por semana 

Maio 2009 Junho 2009 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

     1 2  1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     
31              

 

Quadro 7 – Datas da coleta de exemplares do jornal que circula seis dias por semana 
Maio 2009 Junho 2009 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 
     1 2  1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     
31              

 

Quadro 8 – Datas da coleta de exemplares do jornal semanal 
Maio 2009 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

Ao todo, portanto, foram analisadas 39 edições. É importante lembrar que o estudo 

empírico restringiu-se somente à editoria de variedades dos seis jornais mencionados, sendo 

excluídos as outras seções e cadernos. Cabe explicar, ainda, que, no caso das publicações 

diárias, a ordem da seleção acompanhou a lógica da rotina de produção da imprensa, de 

acordo com a qual o primeiro dia de publicação da semana é a segunda-feira. 
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Laurence Bardin (200-, p. 121) sugere que, para a realização da análise de conteúdo, 

deve-se seguir por “três pólos cronológicos”: 1) pré-análise; 2) exploração do material, e 3) 

tratamento dos resultados. Seguindo as sugestões da autora, na fase inicial, ou fase de 

organização do material, foi feita uma observação geral dos 39 exemplares que constituem o 

corpus, com a leitura de todos os textos jornalísticos. O passo seguinte foi o da exploração do 

material, que consistiu na codificação das matérias, conforme o roteiro de categorias 

preestabelecido, na mensuração de frequências e na sistematização dos dados colhidos. A 

última fase do processo, por fim, destinou-se à elaboração de tabelas e de gráficos e à 

interpretação dos resultados. 

 Para a determinação das categorias que orientaram a decomposição quantitativa da 

superfície impressa dos jornais, tomou-se como parâmetro um roteiro proposto por Marques 

de Melo (2009c), em pesquisa recente sobre o jornalismo cultural na imprensa paulista. Da 

proposta original, foram retirados quatro itens, observados durante a investigação: 

  

a) código: conjunto de normas e preceitos adotados pelos profissionais para transformar 

os fatos em informação jornalística. O terreno a ser estudado ampara-se nos códigos 

classificados por Umberto Eco (1976, p. 374-375), reduzindo-os e adaptando-os a 

dois tipos comuns à prática jornalística impressa: verbal (somente texto) e ilustrado 

(combinação de texto e imagens); 

b) cartografia cultural: enquadramento do material jornalístico em algum dos três 

sistemas apontados por Alfredo Bosi (2006, p. 7-15) – cultura erudita, cultura de 

massa e cultura popular –, os quais já foram abordados no Capítulo 1; 

c) geografia política: vinculação do texto com determinado espaço geográfico. Toma 

como parâmetro quatro esferas – global, nacional, regional e local –, as quais têm sido 

utilizadas comumente em pesquisas da área, como a do próprio Marques de Melo 

(2009c, p. 27), e 

d) gêneros e formatos jornalísticos: características dos textos jornalísticos, avaliadas à 

luz da diretriz funcional do conteúdo, seguindo como parâmetro a classificação 

proposta por Marques de Melo (2009c; 2006c), que prevê a vigência de cinco gêneros 

– informativo, opinativo, interpretativo, diversional e utilitário – e que já foi 

apresentada detalhadamente no Capítulo 3. 

 

 Em razão dos objetivos sinalizados no início deste trabalho, considerou-se propício 

somar, às quatro dimensões indicadas acima, uma quinta categoria:  
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e) temática: temas tratados pelos jornais, na editoria estudada; obviamente, os itens 

dessa categoria, diferentemente do que ocorreu com as demais, só puderam ser 

descritos a posteriori, conforme listado a seguir: 

 

Quadro 9 – Descrição das temáticas jornalísticas encontradas nos jornais analisados 
Temática Descrição 

Artes cênicas Matérias sobre espetáculos de teatro e de dança. 

Artes visuais 
Matérias que se relacionam tanto às artes plásticas – pintura, escultura, 
desenhos – quanto a trabalhos fotográficos e de design gráfico. 

Artesanato 
Matérias a respeito de artes manuais que caracterizam determinado 
contexto (bairro, cidade, região, país). 

Autorreferência 
Matérias que enaltecem o próprio veículo, seus colaboradores ou as 
promoções que oferece.  

Celebridades Matérias que versam sobre os famosos. 

Ciência 
Matérias acerca de descobertas, pesquisas e fatos relacionados aos 
avanços científicos. 

Cinema 
Matérias sobre filmes, bem como sobre novidades nos bastidores das 
produções cinematográficas. 

Comportamento 
Matérias que realçam aspectos sociológicos, psicológicos, culturais e 
religiosos – entre outros fatores – da atividade humana. 

Consumo 
Matérias sobre hábitos de consumo, produzidas para orientar as compras 
dos leitores, com observações sobre preços ou qualidade de produtos e 
serviços. 

Cotidiano 
Matérias em torno de fatos ocorridos no dia a dia, os quais se tornam 
pauta da mídia. Na editoria de variedades, é encontrado, geralmente, em 
crônicas e em comentários. 

Cursos 
Matérias sobre cursos, de diferentes naturezas, que estão à disposição do 
leitor. 

Decoração 
Matérias sobre tendências e aspectos característicos da decoração de 
ambientes internos e externos. 

Economia 
Matérias acerca dos modos de produção de riquezas, sistemas econômico 
e financeiro, mercado de capitais, etc. 

Esportes 
Matérias que dizem respeito a práticas desportivas, competições, eventos 
do gênero e seus bastidores. 

Evento acadêmico 
Matérias com foco em eventos realizados por universidades e demais 
instituições de ensino superior. 

Evento comunitário 
Matéria que traz à tona eventos ou ações realizados por comunidades, 
geralmente com finalidade de arrecadar fundos para instituições 
filantrópicas ou com intenção de auxiliar pessoas que precisam de ajuda. 

Festas populares 
Matérias a respeito do cultivo de manifestações folclóricas e preservação 
de tradições festivas. 

Gastronomia Matérias que revelam os prazeres da mesa, incluindo bebidas e enologia. 

Imprensa 
Matérias com enfoque em mudanças e novidades em jornais, revistas, 
sites e emissoras de rádio e TV. 

Jornalismo 
Matérias sobre eventos, palestras, workshops e demais ações que tenham 
o jornalismo como tema. 

Literatura 
Matérias sobre livros, de diferentes naturezas, e sobre eventos ligados ao 
mercado editorial. 

Miscelânea 
Matéria que mistura vários assuntos. Geralmente, é utilizada em roteiros, 
que oferecem diferentes opções de entretenimento num mesmo espaço 
(shows, passeios, teatro, cinema, etc.). 

Moda Matérias sobre o mundo fashion, com enfoque nas tendências da estação. 
Música Matérias a respeito de shows e de outros eventos musicais. 

Patrimônio histórico Matérias sobre preservação de patrimônios urbanísticos. 

Personagem 
Matérias com foco em alguma pessoa que se destaca em razão de suas 
habilidades, seus atributos, sua função ou de outra particularidade. 
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Temática Descrição 
Política Matérias ligadas a decisões governamentais, partidos e figuras políticas. 

Políticas culturais Matérias sobre iniciativas políticas destinadas a fomentar ações culturais.  

Questões urbanas 
Matérias sobre assuntos relacionados ao cotidiano das cidades, tais como 
trânsito, transportes, poluição, migrações, segurança, favelização, 
saneamento básico, miséria, desemprego, etc. 

Rádio Matérias que indicam a programação de emissoras de rádio. 

Religião 
Matérias relativas a fé, crenças, seitas, igrejas, associações, entidades, 
pessoas ou grupos de pessoas ligados a movimentos religiosos 

Sociedade 
Matérias curtas encontradas nas colunas sociais, com enfoque em 
membros da high society, em eventos ou em costumes, tratadas dentro de 
um contexto de socialidade. 

Saúde e beleza 
Matéria com dicas para o leitor se manter bem disposto e saudável, com 
sugestões para retardar o envelhecimento. 

Tecnologia Matérias a respeito de avanços na produção tecnológica. 
Turismo Matérias que oferecem opções de viagens e passeios. 

TV Matérias sobre a programação televisiva (canais de sinal aberto e pagos). 
 

Em análise de conteúdo, a quantificação pode ser feita de diferentes maneiras. É 

possível contabilizar palavras, frases, parágrafos ou o texto completo, sendo esse último o 

escolhido para a presente investigação. O critério para mensurar as matérias identificadas nos 

jornais condiz com a Unidade de Informação (UI), proposta por Violette Morin (1974), que se 

opõe aos sistemas de medida da superfície impressa do jornal (centimetragem).  

Na percepção da autora, o que vale, em cada UI, é a ideia ou o fato que ela traz à tona, 

não importando o tamanho que ocupe na publicação impressa. Por isso mesmo, 

independentemente do espaço adotado para trabalhar determinado assunto, a matéria 

jornalística foi sempre contabilizada como uma UI, a qual é “extraída da escritura para 

designar os elementos persistentes de uma informação a outra e objetivar a enumeração 

daquilo que se repete por meio daquilo que se modifica” (MORIN, V., 1974, p. 29, tradução 

nossa). Nesse caso, o índice de frequência de cada unidade é que serve de parâmetro para as 

análises. 

Do ponto de vista qualitativo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas – também 

denominadas semiabertas – com os responsáveis pela editoria. Como explica Jorge Duarte 

(2005, p. 66), esse modelo de entrevista “tem origem em uma matriz, um roteiro de questões-

guia que dão cobertura ao interesse de pesquisa”; além disso, esclarece o autor que a lista de 

perguntas elaborada “busca tratar da amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma 

mais aberta possível”. Desse modo, além de oferecer informações complementares, que não 

estavam disponíveis na bibliografia consultada nem poderiam ser encontradas por meio da 

análise de conteúdo, o diálogo estabelecido com os editores dos jornais diários114 e com o 

                                                 
114 A título de esclarecimento, cabe dizer que apenas os responsáveis pela edição da Folha de S.Paulo não 
concederam entrevista para este estudo. 
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diretor da Gazeta do Tatuapé tornou possível conhecer um pouco da rotina produtiva dos 

cadernos e seções, item de fundamental importância para o entendimento de como se dá a 

prática do jornalismo de variedades. 

 Uma vez que o estudo abordou seis jornais, o trabalho investigativo culminou na 

comparação entre as publicações, valendo-se do procedimento comparativo sugerido por Eva 

Maria Lakatos (1996, p. 107), segundo quem a observação de “semelhanças e diferenças” de 

dados concretos contribui “para uma melhor compreensão do objeto estudado”, ampliando, 

assim, os horizontes da pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

POR UM CONCEITO JORNALÍSTICO DE VARIEDADES 

 

 

1. Identidades regionais 

 

O conceito de jornalismo de variedades, proposto por este trabalho, está estreitamente 

relacionado com a produção dessa editoria na imprensa brasileira. Como já foi explicitado no 

capítulo anterior, as discussões que serão apresentadas aqui são resultados da observação de 

seis jornais, editados no território nacional, cada qual com suas especificidades. 

Num primeiro momento, são abordados os aspectos que conferem identidades 

regionais a essa especialidade jornalística, muito embora – é fato – os jornais escolhidos como 

representantes de suas respectivas regiões não deem conta de ilustrar todas as possibilidades 

de organização das variedades nos veículos impressos. Adverte-se, portanto, que os dados 

apresentados a seguir, bem como a discussão promovida em seu contorno, são indicadores 

que podem ser tomados como ponto de partida para a observação desse objeto em outras 

circunstâncias ou, até mesmo, podem ser confrontados com novas análises, que se debrucem 

sobre a realidade de outras regiões e de outras publicações. 

 

 

1.1. Perfil macrorregional: as variedades no Diário do Nordeste 

  

A editoria de variedades do Diário do Nordeste desmembra-se, atualmente, em dois 

espaços publicados todos os dias: o “Caderno 3” – em formato standard (55 por 32 

centímetros) , com seis a oito páginas (Figura 1) – e o caderno “Zoeira” – tablóide (29,5 por 

25,5 centímetros), que varia de 16 a 24 páginas (Figura 2). Mas nem sempre foi assim.  

De início, o jornal manteve-se com apenas dois cadernos diários: o primeiro, destinado 

a assuntos gerais (economia, política, cotidiano, etc.), e o “2º Caderno”, reservado para as 

variedades. As mudanças só começaram em 1987, como resultado do fenômeno de 

segmentação que marcou a trajetória da imprensa brasileira, à época (LINS DA SILVA, 1988, 

p. 30-31). Naquele ano, então, foi criado o caderno “Grande Fortaleza”, e o “2º Caderno” foi 

transformado em “Caderno 3”, mantendo as mesmas características do projeto anterior. 
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Figura 1 – Capa do “Caderno 3”, 
de 5 de junho de 2009 (DN) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Capa do caderno “Zoeira”,  
de 21 de junho de 2009 (DN) 

 
 

 

O jornalista José Anderson Sandes, responsável pela editoria desde 1981, explica115 

que o “Caderno 3” era “um grande caderno de variedades”, o qual incluía pautas a respeito de 

assuntos femininos, decoração, comportamento, bastidores do mundo das celebridades, bem 

como matérias sobre livros, teatro, cinema, música e artes plásticas. Sua estrutura permaneceu 

inalterada até 1997, quando foi criado o caderno “Eva”, focado no universo da mulher. Com 

essa segmentação, ao “Caderno3” continuaram comuns apenas as pautas de cultura, as 

colunas e outros assuntos relacionados à programação televisiva e a ofertas de entretenimento. 

Nova mudança ocorreu em agosto de 2002, com a criação do caderno “Zoeira”116. Na 

época, pesquisas realizadas pelo jornal revelaram que o leitor que se interessava pelas 

matérias sobre celebridades e afins nem sempre era o mesmo que procurava os textos sobre 

literatura, música e artes. Conforme esclarece Sandes, a divisão da editoria ocorreu porque a 

cúpula do jornal considerou que assuntos como “a televisão, as celebridades, o cinema 
                                                 
115 Entrevista concedida ao autor, em 14 de outubro de 2009. 
116 Antes da criação do “Zoeira”, era publicada, aos domingos, a “Revista da TV” (CADERNOS..., 2006, p. 5). 
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blockbuster e o teatro caça-níquel teriam um público mais específico” e, com isso, o “Caderno 

3” ficaria responsável por “uma área da cultura mais nobre”117.  

Editado, hoje, pela jornalista Marlyana Lima, o “Zoeira” é, realmente, mais 

sintonizado com as celebridades e com outros temas ligados à TV. Mas, como o próprio José 

Anderson Sandes reconhece, a questão é mais complexa: “O outro [‘Zoeira’] é mais chegado 

à cultura de massa, mas o nosso [‘Caderno 3’] também tem muito da indústria cultural”118. 

Percebe-se, assim, que esses espaços editoriais se complementam. Até mesmo porque há um 

constante diálogo entre os editores, a fim de que as pautas trabalhadas por um caderno não se 

repitam no outro. Em alguns casos, ainda são realizadas reuniões para decidir qual deles irá 

publicar um determinado assunto.  

Por essas razões, a análise de conteúdo realizada por este estudo se deteve ao material 

publicado tanto no “Caderno 3” quanto no “Zoeira”. Ficaram de fora da amostra apenas os 

cadernos específicos que circulam no domingo: “Eva”, já mencionado, com matérias de 

interesse das mulheres; “Cultura”, elaborado com ensaios escritos por colaboradores, 

geralmente intelectuais e professores universitários, e “Gente”119, estruturado exclusivamente 

com colunas sociais. Apesar de, muitas vezes, esses espaços também serem ocupados com 

pautas semelhantes às das partes analisadas – literatura, moda e sociedade, por exemplo –, 

considerou-se mais adequado focar a análise apenas nos itens mencionados, por serem os 

mais representativos, dentro do contexto aqui evocado. 

 

 

1.1.1. Códigos 

 

Indiscutivelmente, o código ilustrado é o mais usual no tratamento dado aos conteúdos 

jornalísticos que compreendem as variedades no Diário do Nordeste. No recorte utilizado 

para a análise, a combinação de texto e imagens contabilizou 155 unidades (94%), em 

sobreposição a apenas 10 (6%) conteúdos exclusivamente verbais.  

 

Tabela 1 – Codificação do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Código verbal   3 2 2 2 1 10 
Código ilustrado 20 21 17 22 31 21 23 155 

Total 20 21 20 24 33 23 24 165 

                                                 
117 Entrevista concedida pelo jornalista José Anderson Sandes, ao autor, em 14 de outubro de 2009. 
118 Idem. 
119 Todos em formato standard, sendo “Eva”, com oito páginas; “Cultura”, com quatro, e “Gente”, com 12. 
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Gráfico 1 – Codificação do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 

Código verbal
6%

Código ilustrado
94%

 
 

Nos dois cadernos, as fotografias são amplamente exploradas, chegando a ocupar 

páginas inteiras, como ocorre em todas as chamadas de capa do “Zoeira” (já exemplificado na 

Figura 2) e em algumas matérias maiores. Um exemplo é a notícia “Festa para o Rei” 

(“Zoeira”, 28 de maio), a respeito de um show realizado em São Paulo para homenagear os 50 

anos de carreira de Roberto Carlos, cujo texto foi diagramado sobre a fotografia do artista. 

Também é interessante notar que o código ilustrado é adotado inclusive em roteiros de 

cinema, shows e de demais espetáculos, sendo sempre utilizada alguma imagem – mesmo que 

pequena – como complemento ao assunto em foco.  

O código verbal só é utilizado nas notas e em alguns indicadores com a grade da 

programação televisiva do dia. Mesmo assim, em alguns dias, percebe-se que esse último 

formato é acompanhado de imagem. 

 

 

1.1.2. Geografia política 

 

Muito embora o veículo carregue a bandeira da macrorregião Nordeste, explícita em 

seu nome, o jornalismo de variedades vigente em suas páginas privilegia os assuntos 

vinculados à cidade de Fortaleza, onde está localizada sua sede. Foram apontadas 51 unidades 

(30,91%) relacionadas ao contexto local, concorrendo com 25 (15,15%) de aspecto regional 

(conforme Tabela 2 e Gráfico 2). 
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Tabela 2 – Geografia política do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Global 3 8 6 8 8 3 5 41 
Nacional 6 2 7 6 5 10 12 48 
Regional 6 7 2 4 1 4 1 25 

Local 5 4 5 6 19 6 6 51 
Total 20 21 20  24 33 23 24 165 

 

Gráfico 2 – Geografia política do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 

Global
24,85%

Nacional
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Regional
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Também é preciso dizer que mesmo os conteúdos classificados como regionais 

abordam assuntos relacionados ao Estado do Ceará ou, então, a dois ou três Estados. Contudo, 

não foi identificada nenhuma unidade que abrangesse alguma característica da região 

nordestina como um todo. O que há são algumas menções à identidade regional, como na 

reportagem “Boneco para adulto ver” (“Caderno 3”, 13 de junho), a respeito do 4º Festival 

dos Inhamuns, que reuniu artistas de circo, de teatro de bonecos e de arte de rua, do Ceará e 

outros Estados brasileiros, nas cidades de Tauá, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Aiuaba, 

todas do interior cearense. Naquele texto, assinado por Síria Mapurunga, lê-se: “Com 

referências nordestinas, como o Rio São Francisco, o pescador, Mãe d’água, reisado e a 

baiana, o teatro é uma proposta que reflete sobre a própria arte dos bonecos”. Ainda assim, a 

mesma reportagem dá maior ênfase ao desempenho do grupo mineiro Giramundo, que se 

destacou nas apresentações. 

Outro ponto a ser reforçado é que as pautas trabalhadas pela editoria correspondem, 

em quase sua totalidade, com algum fato do calendário de eventos. Por essa razão, até as 

matérias com enfoque no Estado, ou seja, regionais – como a reportagem “O sabor como 
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saber” (“Caderno 3”, 12 de maio), a respeito da culinária cearense, tema de um seminário 

realizado na capital (Figura 3) –, estão ligadas a algum evento promovido em uma cidade 

específica (ou em mais de uma, dependendo do caso). Esses temas só são considerados 

regionais pela forma de abordagem, que ultrapassa a prestação de serviços. 

 
Figura 3 – Reportagem “O sabor como saber”, de 12 de maio de 2009 (DN) 

 

 

 
As colunas sociais também tendem a valorizar o signo local. A high society 

fortalezense é a mais evidenciada pelos colunistas Lêda Maria, Regina Marshall, Pompeu 

Vasconcelos e Cláudio Cabral. Há dias em que pessoas de outros municípios também são 

destacadas, mas não há uma regra fixa para que isso ocorra. 
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Juntas, as geografias nacional e global contabilizam mais da metade do conteúdo 

jornalístico do “Caderno 3” e do “Zoeira” (53,94%). Trata-se de matérias voltadas, 

principalmente, às ofertas de entretenimento da mídia e da indústria cultural, desvinculadas de 

quaisquer aspectos ou personagens característicos do Nordeste. Em alguns casos, ocorre de 

um assunto de natureza global ou nacional ser abordado com a utilização de personagens – 

personas, como costumam ser chamadas dentro das redações – que ilustram o assunto. É o 

caso da reportagem “O jogo continua” (“Zoeira”, 4 de maio), sobre o hábito de jogar vídeo 

game cultivado por jovens e adultos; mas, apesar de ter sido elaborado com base em 

depoimentos de moradores locais, o foco do texto está na constatação de que o fenômeno 

consiste em uma tendência nacional, comparando-o a dados globais. 

É certo, também, que as pautas locais e regionais encontram mais espaço no “Caderno 

3”. E isso ocorre intencionalmente. O editor José Anderson Sandes deixa claro que o caderno 

procura acompanhar o aumento das opções de cultura e lazer em Fortaleza, dando destaque 

para atrações de vários segmentos. “Tem bienal de livro, tem festival de cinema, agora nós 

temos uma bienal de dança, com vários grupos inclusive da França e de Portugal se 

apresentando” 120.   

Ainda há de se destacar que no montante local estão incluídos os roteiros com a 

programação dos cinemas de Fortaleza – os quais aparecem diariamente –, uma vez que a 

ênfase dessas unidades é a orientação sobre o que está em cartaz na cidade, e não na 

abordagem sobre o que tratam os filmes. 

 

 

1.1.3. Cartografia cultural 

 

Com relação à cartografia cultural, nota-se que a maior parte do jornalismo de 

variedades do Diário do Nordeste ancora-se na cultura de massa. Correspondendo a mais de 

3/4 das unidades contabilizadas, os conteúdos ligados à masscult espelham a natureza dessa 

prática jornalística, relacionada à produção, à circulação e ao consumo dos bens simbólicos. 

Os indicadores da Tabela 3 possibilitam visualizar com mais clareza a frequência das 

categorias culturais no veículo aqui analisado. Diariamente, o espaço destinado aos 

lançamentos da indústria cultural e à programação da TV é significativamente maior do que 

aquele ocupado pelos demais sistemas. 

 
                                                 
120 Entrevista concedida ao autor, em 14 de outubro de 2009. 
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Tabela 3 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Cultura erudita 4  4 4 3 2 2 19 
Cultura de massa 15 18 15 18 23 17 20 126 
Cultura popular 1 3 1 2 7 4 2 20 

Total 20 21 20 24 33 23 24 165 
 

A proporção também não deixa dúvidas. Como pode ser observado no Gráfico 3, só a 

cultura de massa ocupa 76,36%, seguida das culturas popular (12,12%) e erudita (11,52%). 

 
Gráfico 3 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 

Cultura erudita
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Para melhor compreender esses números, é necessário sinalizar as dimensões de cada 

espaço. O “Caderno 3” só conta com seis páginas (oito, no final de semana), ao passo que o 

“Zoeira”, embora tablóide – ou seja, metade do standard –, tem de 12 a 16 páginas, com 

conteúdos muitas vezes menores  que as reportagens do anterior (em termos de ocupação do 

espaço físico do jornal, obviamente). Logo, não é por acaso que o sistema massivo chega a 

uma quantia maior. 

Na rubrica da cultura de massa foram incluídas as colunas, codificadas de acordo com 

a típica linguagem do consumo massivo. Afinal, como explica Marques de Melo (2003c, p. 

144), uma das razões de ser da coluna é o fato de oferecer “modelos de comportamento”, ao 

mesmo tempo em que “estimula o modismo, incrementa o consumo, alimenta a esperança dos 

que pretendem entrar no ‘paraíso burguês’”. 

A cultura popular, por sua vez, é representada em matérias sobre artesanato – como, 

por exemplo, a nota “Artes transculturais” (“Zoeira”, 5 de junho), acerca da Feira de 
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Artesanato Mundial, que reúne peças de 30 países em Fortaleza –, bem como em textos a 

respeito de teatro de rua, gastronomia, literatura produzida por amadores e até no comentário 

“Por falar em futebol” (“Caderno 3”, 12 de maio), assinado por Batista de Lima, sobre o 

campeonato cearense realizado em 2009.  

Por sua vez, a cultura erudita figura em matérias em torno de apresentações musicais e 

teatrais – a reportagem “O fantástico mundo de Quidam” (“Caderno 3”, 13 de junho), sobre a 

apresentação do Cirque du Soleil, por exemplo –, lançamentos de livros – a reportagem 

“Artimanhas da memória” (“Caderno 3”, 20 de maio), que anunciou o lançamento da obra 

Moradas da memória: uma história social da casa-museu Gilberto Freyre, escrito pelo 

historiador Rodrigo Alves Ribeiro –, assim como no artigo “Grandeza anônima” (“Caderno 

3”, 20 de maio), assinado por Gervásio de Paula, que trata dos reflexos da evolução científica 

no cotidiano da sociedade.  

Constatou-se que, com exceção dos artigos, que não necessariamente tratam de 

acontecimentos datados, mas têm a liberdade de se dedicar a assuntos de atualidade 

permanente, os tópicos relacionados aos três sistemas de cultura estão vinculados a algum tipo 

de evento. Não foi identificado, por exemplo, nenhum texto relacionado às tradições e aos 

costumes nordestinos, sem que estivesse associado a alguma pauta “quente”. 

 

 

1.1.4. Gêneros e formatos 

 

A vigência dos gêneros jornalísticos nos cadernos de variedades do Diário do 

Nordeste apresenta certo equilíbrio. Dentre os formatos, seis aparecem diariamente: coluna 

(29,70%), reportagem (16,36%), chamada (20%), roteiro (6,67%), serviço (6,67%) e 

indicador (4,24%). Além desses, há vestígios de outros oito formatos: entrevista (3,64%), 

artigo (3,03%), resenha (2,42%), notícia (2,42%), comentário (1,83%), nota (1,21%), dossiê 

(1,21%) e história colorida (0,61%). Como esclarecimento, é bom dizer que o formato 

“chamada”, identificado pelo estudo empírico, não consta na classificação de José Marques de 

Melo, utilizada como guia para a elaboração desta pesquisa, mas encontra respaldo na 

pesquisa de Lailton Costa (2008). 

Como se vê na Tabela e no Gráfico 4, o gênero opinativo é predominante no conjunto 

constituído pelo “Caderno 3” e pelo “Zoeira”, mesmo sendo representado por apenas quatro 

de seus oito formatos. Em contrapartida, o informativo, que ocupa a segunda posição nesse 

ranking, é o único representado por todos os seus desdobramentos. Há, também, uma 
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considerável representatividade do formato “chamada”, aqui categorizado como “outros”, que 

figura no terceiro lugar dessa lista, sendo precedido pelos desdobramentos do gênero 

utilitário. O diversional e o interpretativo quase não aparecem. 

 
Tabela 4 – Gêneros e formatos do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 

Categoria 
Gênero Formato 

04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Nota  1   1   2 
Notícia    2 2   4 

Reportagem 4 2 2 3 10 3 3 27 
Informativo 

Entrevista 1 1    1 3 6 
Editorial         

Comentário  1 1    1 3 
Artigo 1  1 1  1 1 5 

Resenha  1 2  1   4 
Coluna 8 9 5 7 6 8 6 49 
Crônica         

Caricatura         

Opinativo 

Carta         
Análise         
Dossiê    1   1 2 
Perfil         

Enquete         
Interpretativo 

Cronologia         
História de  

interesse humano         Diversional 
História colorida   1     1 

Indicador 1 1 1 1 1 1 1 7 
Cotação         
Roteiro 1 1 1 1 3 2 2 11 

Utilitário 

Serviço 1 1 3 1 2 1 2 11 
Outros Chamada 3 3 3 7 7 6 4 33 

Total 20 21 20 24 33 23 24 165 
 
Gráfico 4 – Gêneros do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 
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O formato coluna é o mais frequente, como se observa na Tabela 4. Pode-se afirmar, 

portanto, que o colunismo é a principal característica do jornalismo de variedades no Diário 

do Nordeste, sendo exercido nos seguintes tipos: 

 

j) Coluna social (ou de mexerico): focada em pessoas, geralmente da alta sociedade, 

tem o intuito de revelar acontecimentos do cotidiano desses personagens (“Lêda 

Maria”, “Regina Marshall”, “Cláudio Cabral” e “Pompeu Vasconcelos”). 

k) Coluna sobre celebridades: parecida com a coluna de mexerico, é dedicada 

exclusivamente a assuntos relacionados à intimidade e ao dia a dia dos famosos 

(“Zunzunzum” e “Celebridades”).  

l) Coluna especializada: destinada a assuntos específicos, como política, TV e cinema. 

Revela os bastidores desses cenários (“Patrícia Kogut”, sobre TV; “TV por 

assinatura”, sobre programação de TV paga; “Cinema com rapadura”, sobre cinema; 

e “É...”, sobre política). 

 

Figura 4 – Coluna “Lêda Maria”, de 13 de junho de 2009 (DN) 
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No “Caderno 3”, são publicadas, diariamente, as colunas “Lêda Maria” (Figura 4), 

“Regina Marshall” e “É...” (essa última, assinada por Neno Cavalcante), ao passo que no 

“Zoeira” somente as colunas “Patrícia Kogut” e “Zunzunzum” (não assinada) circulam com a 

mesma constância. Nesse tablóide, ainda pode ser encontrado, de segunda-feira a sábado (com 

duas páginas durante a semana e com quatro páginas no último dia), o espaço de Cláudio 

Cabral; além dele, há as colunas de Pompeu de Vasconcelos – que sai às quartas, às sextas 

(duas páginas) e aos domingos (quatro páginas) –, “Celebridades” (não assinada) – às 

segundas –, “TV por assinatura” (não assinada) e “Cinema com rapadura” (não assinada), 

ambas às quartas.  

De fato, as colunas sociais e sobre celebridades se sobressaem. Mas também é 

interessante notar a inserção da coluna sobre política, de Neno Cavalcante, que discute o 

cenário das decisões governamentais do Brasil, sem se prender apenas aos comentários a 

respeito do cotidiano de figuras públicas. 

Outro formato bastante cultivado pelo Diário do Nordeste é a reportagem. Na maioria 

das vezes, ela aparece com uma característica peculiar: desdobra um fato que ainda está se 

configurando. Embora tradicionalmente o papel de anteceder um acontecimento seja 

relacionado ao formato “nota”, nos cadernos de variedades é a reportagem – com todos os 

seus elementos – que mais vezes se dedica à descrição de eventos já agendados e que 

acontecerão em breve; além disso, produções em fase de elaboração recebem o mesmo 

tratamento. Trata-se de uma estratégia adotada – principalmente nos casos de matérias a 

respeito de atrações – para que o leitor mantenha-se informado sobre as ofertas de lazer que 

estão à sua disposição e, como consequência, possa usufruir delas (ou acompanhar seu 

desenvolvimento, conforme a situação). São os casos, por exemplo, da matéria “Rabeca 

alumiosa de Di Freitas” (“Caderno 3”, 28 de maio), que anuncia o lançamento do CD O 

Alumioso, do músico Di Freitas, marcado para o dia em que a edição do jornal circulou, e do 

texto “Imagens do interior” (“Caderno 3”, 4 de maio), sobre um projeto em andamento, 

intitulado Cinema do Interior, responsável pela documentação da cultura cearense. 

Também chama a atenção o uso do formato chamada, que representa 20% das 

unidades contabilizadas pela pesquisa. Localizada sempre na capa (ou primeira página) dos 

cadernos, caracteriza-se, no dizer de Carlos Eduardo Lins da Silva (1991, p. 114), como “uma 

espécie de cardápio atraente de tudo o que está no interior do jornal”. As chamadas foram 

identificadas em todas as edições do “Zoeira” e em seis números do “Caderno 3”. 

Com relação aos tipos de chamada, Lailton Costa (2008, p. 173) identificou, em seu 

estudo, três desdobramentos. A saber: 
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Quadro 10 – Tipos de chamada identificados por Lailton Costa 

Tipo Descrição 

Chamada 
completa 

Apresenta os elementos gráficos básicos da matéria jornalística, ou seja, título da 
matéria e o texto, e, conforme o projeto gráfico, apresenta ainda uma palavra ou 
expressão diagramada acima do título e que indica o tema da matéria. São mais 
usadas principalmente na primeira página e, neste formato, inclusive, é publicada a 
principal chamada e que representa o fato mais importante naquele dia, noticiado pelo 
jornal: a manchete, diagramada em tipologia em destaque e em lugar privilegiado da 
capa. 

Chamada 
seca 

É uma chamada constituída apenas de uma frase, com função de título – podendo vir 
acompanhada de chapéu – com remissão para a página. Este tipo ocorre tanto na capa 
do jornal ou nas páginas interiores que funcionam como “capa” de seção ou caderno. 

Chamada-
legenda 

Trata-se de texto com remissão que acompanha fotografias nas capas (principal e de 
seções ou cadernos) e que traz, normalmente, chapéu – raramente título –, imagem, 
legenda e remissão. É um recurso usado tanto para valorizar as capas – o que pode 
indicar apelo comercial – e, do ponto de vista gráfico, arejar e embelezar a 
apresentação visual do jornal quando a imagem tem carga informativa relevante. 
Nesse caso, a chamada – síntese do texto e remissão – é feita a partir do texto-
legenda ampliado que acompanha a foto. 

 

Nos cadernos de variedades do Diário do Nordeste, foram observadas apenas duas 

espécies: “chamada completa” e “chamada-legenda”. Muito embora Lailton Costa (2008) 

alegue que o primeiro tipo ao qual se refere é comum apenas à capa principal do jornal, na 

edição de 12 de maio, a primeira página do “Cadeno 3” apresenta uma chamada dessa 

natureza (Figura 5). 

 
Figura 5 – Chamada completa do “Caderno 3”, de 12 de maio de 2009 (DN) 

 

 

 
 Geralmente, a capa desse caderno é utilizada para a publicação de algum texto mais 

extenso – como reportagem ou dossiê –, sendo reservada apenas a parte superior direita para 
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uma chamada-legenda (Figura 6). O uso da chamada completa no dia 12 de maio se deu, 

muito provavelmente, pela inserção de um anúncio publicitário que ocupou metade da 

mancha gráfica do formato standard. Assim sendo, o espaço que restou para o conteúdo 

jornalístico foi preenchido com o tipo mais completo – que apresenta chapéu, imagem, título, 

texto e remissão para a página onde consta a reportagem –, dando destaque ao principal 

assunto daquele dia. Foi utilizada como uma espécie de manchete do caderno. 

 

Figura 6 – Chamada-legenda do “Caderno 3”, de 20 de maio de 2009 (DN) 
 

 

 

A chamada-legenda também é comum ao caderno “Zoeira”, que chega a incluir seis 

itens dessa natureza em algumas de suas edições. Às vezes, possui todas as características 

apontadas no Quadro 10 (Figura 7); em outras, parece mais com a chamada seca – com 

apenas uma frase e a indicação da página –, mas se diferencia por ser acompanhada de uma 

imagem  (Figura 8). 

 

Figura 7 – Chamada-legenda do “Zoeira”, de 20 de maio de 2009 (DN) 
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Figura 8 – Chamadas-legenda do “Zoeira”, de 5 de junho de 2009 (DN) 
 

 

 
O roteiro, outro formato frequente, oferece orientações que auxiliam ao consumo de 

bens simbólicos, como programas de TV, cinema, apresentações de teatro e de dança, 

exposições e demais produtos da indústria cultural (livros, CDs, DVDs, etc.). O serviço 

apresenta algo a mais, como resumos das telenovelas e de filmes. O indicador, considerado 

um dado fundamental para a tomada de decisões cotidianas, é encontrado apenas no “Zoeira”, 

mais especificamente na grade de programação diária de canais de televisão de sinal aberto e 

fechado, sob o título “Programação da TV”; difere-se do roteiro por apresentar apenas a 

informação confiável (canal de TV, atração e horário), sem se estender no assunto (Figura 9). 

 

Figura 9 – Indicador “Programação da TV”, de 28 de maio de 2009 (DN) 
 

 

 
Também não foram percebidas quaisquer diferenças na construção do artigo, da 

notícia, do comentário e da nota. 
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Merece destaque o formato entrevista, cujos exemplos encontrados relacionam-se 

apenas ao tipo “texto corrido”, no qual o repórter constrói sua matéria com base no diálogo 

estabelecido com o entrevistado. Exemplos são os textos “Bate-papo com a Miss Brasil” 

(“Zoeira”, 13 de junho), assinado por Karine Zaranza – relatando a conversa com Larissa 

Costa, eleita Miss Brasil 2009 (Figura 10) – e “Ninguém é normal” (“Zoeira”, 21 de junho) – 

escrito por Zean Bravo (da Agência O Globo), com o teor do bate-papo com o ator Bruno 

Gagliasso. Não foi localizado nenhum exemplo de entrevista do tipo pergunta e resposta, 

considerado o mais comum. 

 

Figura 10 – Entrevista “Bate-papo com a Miss Brasil”, de 13 de junho de 2009 (DN) 
 

 
 

Ainda com relação aos formatos residuais, registrou-se uma história colorida: 

“Casamento indiano” (“Zoeira”, 20 de maio), que descreve minuciosamente a cerimônia 



 
145 

 

matrimonial dos personagens Camila (Ísis Valverde) e Ravi (Caio Blat), na novela “Caminho 

das Índias” (Globo), que irir ao ar no dia seguinte àquela edição (Figura 11). Além de apontar 

a vigência de um formato pouco comum aos jornais diários, a história colorida identificada 

revela uma característica do jornalismo de variedades: o fato de projetar na cena jornalística 

um acontecimento do mundo da ficção. Não se trata, obviamente, de “jornalismo ficcional”, 

uma vez que, como foi colocado no Capítulo 3, o vínculo com a verossimilhança é 

imprescindível em qualquer produto que resulte dessa atividade profissional. Ocorre, todavia, 

que há uma visível tendência de essa editoria conferir aos personagens das tramas – 

especialmente das telenovelas – o mesmo tratamento dado a “pessoas reais”, por assim dizer. 

Mas não deixa de ser um trabalho de apuração – muitas vezes baseado em entrevistas 

concedidas por autores, diretores e atores –, que trata de um assunto que aconteceu 

(cena/capítulo já exibido) ou acontecerá (será exibido)121. 

 

Figura 11 – História colorida “Casamento indiano”, de 20 de maio de 2009 (DN) 
 

 

                                                 
121 Apesar de não ser o foco deste trabalho, vale destacar que há várias revistas dedicadas exclusivamente ao 
assunto telenovela – como Minha Novela (Editora Abril), por exemplo –, as quais são produzidas aos moldes do 
que foi apontado aqui. 
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O dossiê, formato destinado à melhor compreensão de um determinado assunto, foi 

identificado em duas ocasiões. O primeiro, do tipo minidossiê – “Química que dá certo” 

(“Zoeira”, 28 de maio) –, oferece, em duas páginas do tablóide, um panorama geral da banda 

Arsenic, formada por jovens músicos de Fortaleza, com conteúdos diversificados a respeito 

do assunto: uma reportagem principal, perfis dos componentes, dados sobre músicos 

consagrados que os influenciaram, além de trechos das músicas do grupo. O segundo item é 

um dossiê completo – “Pasquim quarentão” (“Caderno 3”, 21 de junho) –, com três páginas 

standard (1, 3 e 5) sobre os 40 anos da criação do jornal O Pasquim (Figura 12) 122. 

 
Figura 12 – Página inicial do dossiê “Pasquim quarentão”, de 21 de junho de 2009 (DN) 

 

 
                                                 
122 José Anderson Sandes explicou que a edição de domingo do “Caderno 3” é sempre temática, como foi o caso 
da matéria sobre o Pasquim. Logo, é comum que a editoria sempre publique um dossiê nesse dia da semana. 
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É importante deixar registrado que, na editoria de variedades do Diário do Nordeste, 

não foram encontrados nove formatos classificados por Marques de Melo: editorial, crônica, 

caricatura e carta (gênero opinativo); perfil, enquete e cronologia (gênero interpretativo); 

história de interesse humano (gênero diversional), e cotação (gênero utilitário). 

 

 

1.1.5. Temáticas 

 

No que diz respeito às temáticas, foram observados 20 agrupamentos (Tabela 5), a 

maioria deles relacionados ao entretenimento. 

  

Tabela 5 – Temas do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Artes cênicas 1   1 3 4 1 10 
Artes visuais 2  1 1    4 
Artesanato     2   2 

Celebridades 4 4 1 3 1 4 6 23 
Cinema 1 4  1 6 1 1 14 

Comportamento 2     1 2 5 
Cotidiano   1 1    2 
Decoração       2 2 
Esportes  1      1 

Festas populares      1  1 
Gastronomia  2   3  1 6 

Imprensa       1 1 
Literatura 1  1 1 1   4 

Miscelânea 2 2 3 2 3 2 2 16 
Moda   1     1 

Música   4 7 8   19 
Política 1 1 2 1 1 1 1 8 

Sociedade 4 4 2 4 3 3 3 23 
Tecnologia      2  2 

TV 2 3 4 2 2 4 4 21 
Total 20 21 20 24 33 23 24 165 

 

No total, contatou-se que os assuntos mais frequentes recaem sobre os tópicos 

celebridades (13,93%) e sociedade (13,93%), o que não era inesperado, mediante as 

considerações já feitas a respeito da predominância do colunismo. Ainda têm grande 

representatividade os temas TV (12,73%) – principalmente em razão dos formatos utilitários – 

e música (11,52%).  

O item miscelânea é outro que aparece significativamente (9,7%), uma vez que há 

vários roteiros com opções de cultura e lazer de diferentes naturezas, como shows, teatros, 

exposições, entre outros (Figura 13). Em algumas edições, também foram localizados textos 

de outras naturezas também com múltiplos enfoques.  



 
148 

 

Gráfico 5 – Temas do jornalismo de variedades no Diário do Nordeste 
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Figura 13 – Roteiro do caderno “Zoeira”, de 21 de junho de 2009 (DN) 
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Também são comuns as matérias sobre cinema (8,48%) e artes cênicas (6,06%), tanto 

em formatos de textos mais extensos quanto em roteiros e serviços. Como já foi explicado, a 

coluna “É...” aborda acontecimentos da política, diariamente, fato que confere a essa temática 

uma representatividade de 4,85%. Gastronomia (3,64%), comportamento (3,03%), literatura 

(2,42%) e artes visuais (2,42%) aparecem razoavelmente, sendo esse último uma mescla de 

artes plásticas, fotografia e trabalhos de design. 

 Na editoria de variedades do Diário do Nordeste, ainda foram encontrados conteúdos 

a respeito de artesanato, cotidiano, decoração e tecnologia, todos ocupando uma esfera de 

1,21%, e acerca de esportes, festas populares, imprensa e moda, com 0,61% cada. Embora 

esses temas sejam pouco comuns, eles revelam que esse espaço editorial é, realmente, 

formado pela diversidade de assuntos, sempre com apelo ao divertimento. 

 Por fim, é importante destacar que nem só de jornalismo é feita a editoria de 

variedades. O caderno “Zoeira” também oferece a seus leitores, diariamente, duas páginas de 

entretenimento, com horóscopo, considerações astrológicas, dicas culinárias, histórias em 

quadrinhos (tiras) e palavra-cruzada (Figura14).  

 

Figura 14 – Seção de entretenimento do caderno “Zoeira”, de 13 de junho de 2009 (DN) 
 

 

 

A parte destinada ao horóscopo é até criativa e se diferencia dos demais jornais: 

sempre traz a foto de algum aniversariante famoso, junto com um pequeno texto sobre as 

características de quem nasce naquela data.  
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1.2. Perfil maxirregional: as variedades no Correio do Povo 

  

Representante da maxirregião gaúcha, o Correio do Povo mantém sua editoria de 

variedades no caderno “Arte & Agenda” (Figura 15), com quatro páginas de segunda a sexta e 

com oito páginas aos finais de semana. Seu formato é o mesmo do restante do jornal: tablóide 

germânico (berliner), com 38,0 por 28,9 centímetros. No sábado, é complementado com o 

caderno “Vitrine”, de oito páginas, voltado especificamente a assuntos sobre moda, beleza, 

saúde, comportamento e decoração (Figura 16). 

 
Figura 15 – Capa do caderno “Arte & Agenda”, 

de 12 de maio de 2009 (CP) 
. 

 

Figura 16 – Capa do caderno “Vitrine”,  
de 13 de junho de 2009 (CP) 

 

 

 
Antes da criação do “Arte & Agenda”, em 2007, eram editadas, no corpo do próprio 

jornal, uma ou duas páginas diárias intituladas “Variedades”, além de uma agenda de eventos 

que circulava aos sábados, como já era tradição da Folha da Tarde123. Conforme informações 

cedidas pelo jornalista Daniel Soares124, editor-assistente do caderno, esse espaço editorial, tal 

como é produzido atualmente, “funciona como uma revista”, uma vez que possibilita a 

cobertura de pautas levantadas com certa antecedência. 

                                                 
123 Jornal publicado de 1936 a 1983 pela Companhia Jornalística Caldas Júnior, mesma empresa proprietária do 
Correio do Povo. A edição de sábado daquela publicação contava com o caderno “Lazer & Utilidades”. 
124 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 8 de outubro de 2009. 



 
151 

 

 O suplemento “Vitrine”, que existe desde o ano 2000, foi criado com a intenção de 

atingir ao público feminino. Soares explica que a ideia original era oferecer uma seção 

específica para assuntos que não figuravam de “forma satisfatória” em outras editorias do 

jornal. Elaborado pela mesma equipe responsável pelo “Arte & Agenda”, esse caderno 

procura, segundo o editor, apontar as tendências da moda internacional, bem como dos outros 

temas que aborda (beleza, saúde, etc.), mas também busca acompanhar “a produção local e 

regional no segmento”125. 

 

 

1.2.1. Códigos 

 

A codificação dos dois cadernos do Sul se opõe significativamente ao Diário do 

Nordeste, jornal anteriormente apresentado. Isso porque mais da metade das unidades de 

informação contabilizadas corresponde ao código verbal, chegando à margem de 53% 

(conforme Gráfico 6). 

 

Tabela 6 – Codificação do jornalismo de variedades no Correio do Povo 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Código verbal 10 10 9 14 14 15 39 111 
Código ilustrado 10 10 10 10 11 29 20 100 

Total 20 20 19 24 25 44 59 211 
 
Gráfico 6 – Codificação do jornalismo de variedades no Correio do Povo 

Código verbal
53%

Código ilustrado
47%

 
                                                 
125 Entrevista concedida pelo jornalista Daniel Soares, ao autor, via e-mail, em 8 de outubro de 2009. 
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O acompanhamento do conteúdo, dia a dia, apresentado na Tabela 6, possibilita 

observar que o código ilustrado só é predominante na quarta-feira – mas com apenas uma 

unidade a mais – e no final de semana, quando o “Arte & Agenda” circula com o dobro de 

páginas e ainda é acompanhado (no sábado) pelo “Vitrine”126. 

A adoção em larga escala do código verbal não está dissociada da composição dos 

gêneros jornalísticos. Além de expor o trabalho de agendamento assumido pelo jornal – 

explícito inclusive no título do caderno de variedades –, a representatividade dos textos sem 

imagens acompanha a valorização dos formatos nota, roteiro e indicador, comumente 

construídos sem recursos imagéticos. 

 

 

1.2.2. Geografia política 

 

É curioso observar que a relação com o local – preponderante no conjunto das 

matérias, como apresenta a Tabela 7 – confere particularidades até mesmo à estrutura dos 

textos. Não raro, o endereço onde será realizado determinado evento é indicado no próprio 

corpo das matérias, entre parênteses, apenas com o nome da rua e o número, sem indicação de 

cidade, deixando subentendido que se trata de Porto Alegre. Um exemplo é a notícia “Música 

e teatro em ‘Ideias sobre o Vazio’” (“Arte & Agenda”, 20 de maio), sobre uma maratona de 

espetáculos teatrais, na qual se lê o seguinte: “Esta terceira quarta-feira de maio é o penúltimo 

dia do espetáculo ‘Ideias sobre o Vazio’, apresentado todas as quartas de maio no Teatro de 

Câmara Túlio Piva (República, 575)”.  

 
Tabela 7 – Geografia política do jornalismo de variedades no Correio do Povo 

Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 
Global 1 1 1 3 4 12 19 41 

Nacional 5 3 3 5 4 8 11 39 
Regional    2 1 5 4 12 

Local 14 16 15 14 16 19 25 119 
Total 20 20 19 24 25 44 59 211 

 

O perfil regional da editoria, portanto, reflete primordialmente as opções de lazer e 

entretenimento de Porto Alegre, onde o jornal é produzido. O número de matérias 

relacionadas ao município (119 UIs, 56,40%) chega a ser maior do que a soma dos conteúdos 

vinculados aos outros três cenários geográficos elencados.  

                                                 
126 Vale dizer que o “Vitrine” é o único espaço semanal em que as imagens chegam a se sobrepor aos textos, 
como será visto mais adiante, nos exemplos reproduzidos. 
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Gráfico 7 – Geografia política do jornalismo de variedades no Correio do Povo 
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Também é perceptível que as pautas regionais começam a despontar mais no final da 

semana. Só a partir de edição de quinta-feira (28 de maio) é que foram identificados textos 

sobre outras cidades, os quais sinalizam os eventos realizados nos dias em que é mais comum 

reservar tempo para o lazer. Aos sábados, por exemplo, é publicado o roteiro “Interior e Santa 

Catarina” (“Arte & Agenda”, 13 de junho), com o elenco de espetáculos musicais de cidades 

do interior do Rio Grande do Sul e do Estado vizinho (Figura 17). 

 
Figura 17 – Roteiro “Interior e Santa Catarina”, de 13 de junho de 2009 (CP) 

 

 

 
Na entrevista que concedeu a esta pesquisa, Daniel Soares afirmou que os cadernos 

não excluem a divulgação de atrações de outras cidades que não compreendam as adjacências 
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da capital sul-riograndense. Porém, os eventos que ocorrem em outras localidades são 

comumente divulgados no caderno “Cidades”, que se destina à cobertura de acontecimentos 

no interior do Estado, sendo mais viável “por conta da presença de correspondentes em polos 

culturais importantes como Santa Maria, Caxias do Sul, Gramado, Pelotas e Bagé”127. 

As matérias de abrangência nacional e global concernem a assuntos sobre tendências 

ou, então, a livros, filmes e discos, entre outros produtos, lançados no Brasil e no mundo, os 

quais são destacados, principalmente, no domingo. Esse montante também incorpora as 

matérias sobre televisão e celebridades, incluindo a coluna diária “Canal 1”, sobre TV e 

celebridades.  

 

 

1.2.3. Cartografia cultural 

 

Não há como negar que a cultura de massa é a tônica das variedades no Correio do 

Povo. O conteúdo submetido a esse sistema preenche 51,66% do material jornalístico 

encontrado nas páginas do conjunto formado pelo “Arte & Agenda” e pelo “Vitrine” (109 

UIs, conforme Tabela 8). Trata-se de uma ordem natural da editoria, como já foi visto no 

decorrer deste trabalho e nas considerações tecidas acerca do Diário do Nordeste, a qual 

reflete a ascensão da indústria de bens culturais.  

 

Tabela 8 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Correio do Povo 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Cultura erudita 8 8 7 9 9 16 25 82 
Cultura de massa 11 9 10 13 14 22 30 109 
Cultura popular 1 3 2 2 2 6 4 20 

Total 20 20 19 24 25 44 59 211 
 

O jornal gaúcho abre espaço, diariamente, para colunas sociais, roteiros com 

programação de cinema, da TV e até da Rádio Guaíba, emissora de Porto Alegre, também de 

propriedade da Companhia Jornalística Caldas Júnior; além disso, quase sempre apresenta a 

matéria principal – na primeira página do caderno – sobre algum assunto voltado para o 

consumo de massa, como as reportagens “Nova face para o ‘Exterminador’” (“Arte & 

Agenda”, 5 de junho), sobre a estreia do filme Exterminador do Futuro – a salvação, e “Com 

vida longa e próspera” (“Arte & Agenda”, 13 de junho), com enfoque no lançamento do 

Almanaque Jornada nas Estrelas. 

                                                 
127 Entrevista concedida pelo jornalista Daniel Soares, ao autor, via e-mail, em 8 de outubro de 2009. 
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Gráfico 8 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Correio do Povo 

Cultura erudita
38,86%

Cultura de massa
51,66%

Cultura popular
9,48%

 

 
Mas no eixo da cartografia cultural, outro aspecto precisa ser destacado: mesmo que a 

cultura de massa ocupe o maior espaço da editoria de variedades do Correio do Povo, também 

é considerável a representatividade da cultura erudita, que perfaz 38,86%. Em todos os 

números analisados, observou-se grande vigência de matérias sobre espetáculos destinados à 

elite, como concertos e exposições. Alguns exemplos: “Nossa música por todos os cantos” 

(“Arte & Agenda”, 28 de maio), notícia sobre a programação musical do final de semana, na 

qual consta a apresentação do Grupo de Música Contemporânea de Porto Alegre; “Aita em 

retrospectiva” (“Arte & Agenda”, 20 de maio), nota com a programação da mostra de 

gravuras e esculturas da artista plástica Ana Aita; ou “Ensaios da fotografia francesa” (“Arte 

& Agenda”, 21 de junho), reportagem a respeito dos trabalhos de fotógrafos franceses, 

expostos na capital gaúcha. 

Aparentemente, a aproximação da editoria com a legenda erudita revela a situação 

econômica favorável do Estado em que o jornal circula, bem como as características do 

público que atinge. Contudo, o editor Daniel Soares alega que essa incidência ocorre 

unicamente em função da agenda, não tendo vinculação intencional com os anseios dos 

leitores: “Porto Alegre tem uma rica agenda erudita semanal. Só de orquestras grandes, temos 

a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, Filarmônica 

da PUCRS, Orquestra da Ulbra, fora os músicos eruditos das faculdades locais”128. 

                                                 
128 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 16 de outubro de 2009. As instituições às quais o jornalista se 
refere são a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade Luterana do Brasil. 
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Quem surge timidamente nesse mapa é a cultura popular. Não obstante a região 

gaúcha ser marcada pelas tradições e costumes que formaram o imaginário coletivo acerca do 

extremo sul do Brasil, somente 9,48% das unidades contabilizadas dão conta das 

manifestações que colocam a identidade social do Rio Grande do Sul em relevo. E, 

geralmente, o conteúdo submetido a esse sistema é estruturado em textos curtos, como, por 

exemplo, na nota “Dois cantores” (“Arte & Agenda”, 12 de maio), sobre uma apresentação 

musical integrante do Projeto Música dos Gaúchos, comprometido com a preservação do 

cancioneiro regional. 

 

 

1.2.4. Gêneros e formatos 

 

Os dados da Tabela e do Gráfico 9 demonstram que, no veículo aqui destacado, a 

principal aposta do jornalismo de variedades é no gênero informativo, que ocupa 56,87% de 

seu espaço. 

 

Tabela 9 – Gêneros e formatos do jornalismo de variedades no Correio do Povo 
Categoria 

Gênero Formato 
04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Nota 7 8 4 10 11 11 35 86 
Notícia 2  2 4 2 6 5 21 

Reportagem 1 2 2  1 3 4 13 
Informativo 

Entrevista         
Editorial         

Comentário         
Artigo      1  1 

Resenha       2 2 
Coluna 3 3 3 3 4 7 5 28 
Crônica         

Caricatura         

Opinativo 

Carta         
Análise      1  1 
Dossiê         
Perfil       1 1 

Enquete 1 1 1 1 1   5 
Interpretativo 

Cronologia         
História de  

interesse humano         
Diversional 

História colorida         
Indicador 2 2 2 2 2 1 1 12 
Cotação         
Roteiro 3 3 4 3 3 7 3 26 

Utilitário 

Serviço      1 2 3 
Chamada 1 1 1 1 1 2 1 8 

Outros 
Dica      4  4 

Total 20 20 19 24 25 44 59 211 
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Gráfico 9 – Gêneros do jornalismo de variedades no Correio do Povo 
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Nessa quantia, a nota é o formato mais abundante (40,76%). Ela antecipa a agenda de 

atrações artísticas de maneira sucinta, apresentando apenas os quatro elementos básicos do 

lead (“quem?”, “o quê?”, “quando?” e “onde?”). Os exemplos são muitos. Mas vale ressaltar 

que há pelo menos dois tipos de notas: a básica, estruturada em uma ou duas frases – “Rock 

para todos” (“Arte & Agenda”, 5 de junho), sobre shows para menores de idade – e a 

ampliada, com algumas informações a mais (em geral, com a resposta ao “por quê?” ou ao 

“como?”), mas que não dão todas as informações comuns a uma notícia – “Mutações” (“Arte 

& Agenda”, 12 de maio), com a divulgação de um ciclo de palestras promovido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Figuras 18 e 19). 

 

 
 

Figura 18 – Nota “Rock para todos”,  
de 5 de junho de 2009 (CP) 

 

 

Figura 19 – Nota “Mutações”,  
de 12 de maio de 2009 (CP) 
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Ainda com relação ao gênero informativo, há incidência da notícia (9,95%) e da 

reportagem (6,17%). Mesmo que não cheguem a lograr grande representatividade, elas 

manifestaram-se em quase todos os dias observados, voltadas para algum evento em cartaz. 

Há de se destacar que a entrevista não encontrou eco nas páginas selecionadas; naturalmente, 

isso não significa que os cadernos em questão não abram espaço para a produção do formato, 

mas os dados coletados são um forte indício de que se trata de uma prática pouco (ou nada, 

talvez) comum a eles. 

O gênero utilitário é representado pelos formatos roteiro (12,32%), indicador (5,69%) 

e serviço (1,43%). O primeiro é utilizado diariamente para divulgar a programação dos 

cinemas da capital gaúcha, os filmes em exibição na TV, bem como outras opções de lazer, 

como shows, exposições, palestras, apresentações de teatro e de dança, entre outros. O 

segundo oferece a grade de programação de emissoras de TV e de rádio, como foi dito 

anteriormente. Já o terceiro foi identificado nas edições do final de semana, apontando 

resumos de lançamentos de livros, CDs e DVDs (Figura 20). 

 

Figura 20 – Serviço “CDs”, de 21 de junho de 2009 (CP) 
 

 

 
A coluna (gênero opinativo) é o segundo formato mais utilizado – na lista geral dos 

gêneros –, acumulando 13,26% do conteúdo. No “Arte & Agenda”, há duas colunas sociais 

diárias: “Clubes” (assinada por Thamara de Costa Pereira) e “Eduardo Conill” (assinada pelo 

colunista homônimo), ambas com enfoque na sociedade local. Além delas, há o “Canal 1” – 

espaço escrito diariamente por Flavio Ricco, sobre os bastidores da mídia – e uma tira 

encontrada somente no domingo, intitulada “Painel” (sem assinatura), com fofocas sobre 

celebridades internacionais, muito provavelmente elaborada com material fornecido por 

agência de notícias, sendo finalizada pelos editores do caderno.  

Nas edições de 13 e 21 de junho, ainda aparece uma pequena coluna intitulada “O 
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diário dos fazendeiros” (Figura 21), com notas a respeito dos acontecimentos mais recentes no 

reality show “A Fazenda”129, exibido pela Record. 

 

Figura 21 – Coluna “O diário dos fazendeiros”, de 21 de junho de 2009 (CP) 
 

 

  

No “Vitrine”, ainda foram localizados mais três exemplos: “Rui Spohr” – colunista 

que escreve sobre moda –, “Gastronomia”, assinada por Thamara Pereira, com dicas sobre 

culinária (inclusive com indicações de eventos voltados ao assunto) –, e “Gente”, mosaico 

sem assinatura sobre o mundo dos famosos, elaborado com conteúdos fornecidos por agências 

de notícias. No mesmo caderno, há um box denominado “Consultório”, assinado pelo médico 

Eliseu Santos, que também é tido, pela equipe editorial, como uma coluna130. Apesar disso, na 

edição de 13 de junho, o texto redigido pelo especialista – a propósito do câncer uterino – tem 

estrutura de artigo (aliás, o único vestígio encontrado desse formato, correspondendo a 0,47% 

das UIs). Como se trata de um espaço que aparece somente em um dia da semana (sábado), 

não foi possível identificar, pela amostra coletada, se, em outras edições, Santos pratica o 

colunismo; porém, pelo estilo de seu texto “Câncer de corpo uterino”, é provável que ele faça 

as vezes de articulista, sendo identificado erroneamente pela redação. 

                                                 
129 “A Fazenda” é um reality show brasileiro da Rede Record. O formato foi importado da Suécia, país no qual 
foi criado, pelo produtor italiano Strix. Nesse programa, um casting de famosos é colocado à prova, tendo que 
conviver num ambiente de vida do campo. Ao longo das semanas, os participantes vão sendo eliminados, até 
restar um vencedor. 
130 Segundo Daniel Soares, em entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 8 de outubro de 2009. 
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Também opinativa, a resenha (0,94%) é utilizada na edição de domingo, com o tipo 

funcional, sinalizando alguns aspectos interessantes de produtos editoriais. As duas unidades 

observadas correspondem a avaliações de livros: “A inquietude de Renato Russo” e “A dura 

vida dalit”, sobre as obras Renato Russo: o filho da revolução, do jornalista Carlos Macedo, e 

Na pele de um Dalit, de Marc Boulet, respectivamente (“Arte & Agenda”, 21 de junho). 

Aos poucos, o gênero interpretativo ganha lugar na editoria. Desse, a enquete é a mais 

usual (2,37%), aparecendo no tipo quantitativo, de segunda a sexta, com o resultado da 

pergunta feita no dia anterior, a qual o leitor poderia respondida por e-mail ou por mensagem 

via celular; o gerenciamento de seu conteúdo é de responsabilidade da Rádio Guaíba. 

Também observou-se a incidência dos formatos análise (0,47%) – adotado somente uma vez, 

no texto “Reconhecimento do medo” (“Arte & Agenda”, 13 de junho), de Caco Coelho, que 

explica a relevância da peça Chapeuzinho Amarelo (Figura 22) – e perfil (0,47%) – no texto 

“‘Caruso Metralha’ de Livramento” (“Arte & Agenda”, 21 de junho), que traz à tona o relato 

biográfico do cantor e compositor Nelson Gonçalves (Figura 23). 

 

Figura 22 – Análise “Reconhecimento do medo”, de 13 de junho de 2009 (CP) 
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Figura 23 – Perfil “‘Caruso Metralha’ de Livramento ”, de 21 de junho de 2009 (CP) 
 

 

 
Complementando a classificação de José Marques de Melo, o estudo empírico 

aplicado ao Correio do Povo sinalizou a ocorrência dos formatos chamada e dica. O primeiro, 

que representa 3,79% do total, só aparece no tipo chamada-legenda, com uma particularidade: 

embora seja publicado na parte superior direita da capa dos dois cadernos e remeta a algum 

conteúdo interno, nunca é acompanhado pela indicação da página na qual o referido texto se 

encontra (Figura 24).  

 

Figura 24 – Chamada-legenda do caderno “Arte & Agenda”, de 4 de maio de 2009 (CP) 
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A dica (1,90%), por sua vez, formato identificado primeiramente por Tyciane Vaz 

(2009, p. 16), em sua pesquisa sobre o gênero utilitário, consiste em um mosaico com 

sugestões sobre o assunto abordado pela matéria. Sua estrutura prevê um texto principal 

complementado com recursos gráficos (box, por exemplo) que delimitam o espaço de cada 

sugestão. Tal formato vigorou no caderno “Vitrine”, mais especificamente nas matérias “Para 

uma boa alimentação no inverno”, “Retardando a cirurgia plástica” (Figura 25), “As malhas 

nossas de cada inverno” e “Design criativo e ecologicamente correto”. 

 

Figura 25 – Dica “Retardando a cirurgia plástica”, de 13 de junho de 2009 (CP) 
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É de se reforçar, finalmente, que o gênero diversional não figurou em nenhum dia da 

amostra, bem como os seguintes formatos: entrevista (gênero informativo) – cuja ausência já 

foi apontada ao longo do texto –; editorial, comentário, crônica, caricatura e carta (gênero 

opinativo); dossiê e cronologia (gênero interpretativo), e cotação (gênero utilitário). 

 

 

1.2.5. Temáticas 

 

As temáticas do “Arte & Agenda” variam conforme a oferta de atrações. De acordo 

com o editor Daniel Soares131, “não há uma prioridade de interesse no sentido de privilégio de 

uma pauta ou outra”. Porém, ele assegurou que “algumas regras naturais” costumam ser 

respeitadas, “como as pautas de cinema que são publicadas geralmente nas sextas, em função 

das estreias, ou antecipadas conforme os filmes entram em cartaz”.  

 
Tabela 10 – Temas do jornalismo de variedades no Correio do Povo 

Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 
Artes cênicas 2 1 3 2 7 5 3 23 
Artes visuais 2 3 1 4 1 2 11 24 
Celebridades 2   1 2 2 4 11 

Cinema 2 1 1 1 3 5 8 21 
Cotidiano 1       1 
Decoração      1  1 

Evento acadêmico 2 1 1     4 
Gastronomia      1  1 

Imprensa      1 1 2 
Literatura 1  2   6 9 18 

Miscelânea 1 2 1 3 2 2 1 12 
Moda      4 1 5 

Música 1 5 3 4 2 5 13 33 
Patrimônio histórico       2 2 

Política  1 1 1 1   4 
Rádio 1 1 1 1 1   5 

Sociedade 2 2 2 2 2 2 2 14 
Saúde e Beleza      3  3 

TV 3 3 3 5 4 5 4 27 
Total 20 20 19 24 25 44 59 211 

 

Dos 19 assuntos listados, música (15,64%), TV (12,80%), artes visuais (11,04%), artes 

cênicas (10,90%) e cinema (9,95%) são os mais comuns, sendo pautados dia a dia. 

Obviamente, há variações. Como se observa na Tabela 10 – fato também confirmado por 

Soares –, a partir de sexta-feira o item cinema cresce consideravelmente. Além disso, na 

edição de domingo, 21 de junho, houve um grande número de matérias sobre exposições, 

                                                 
131 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 8 de outubro de 2009. 
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principalmente divulgando mostras fotográficas, o que resultou na representatividade da 

categoria artes visuais.  

 

Gráfico 10 – Temas do jornalismo de variedades no Correio do Povo  
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Miscelânea (5,96%) também é recorrente, incorporando diferentes opções de lazer. É 

comum ao formato roteiro.  

Outros temas usuais são literatura (8,59%) – principalmente nas edições de sábado e 

domingo, com as resenhas –, sociedade (6,64%) – exclusivo das colunas – e celebridades 

(5,21%). Esse último também é mais levantado pelos colunistas, embora em alguns casos 

corresponda a textos de outras naturezas, como a notícia “Morreu o ator David Carradine” 

(“Arte & Agenda”, 5 de junho), sobre o falecimento do astro norte-americano que ficou 

famoso por ter estrelado a série “Kung Fu”. 

Em seguida, situam-se rádio (2,37%) – uma vez que o indicador com a programação 

da Rádio Guaíba só é publicado de segunda a sexta –, política (1,91%) – recorrente em 

algumas enquetes –, evento acadêmico (1,91%), saúde e beleza (1,42%) e patrimônio 

histórico (0,94%). Também há ocorrência do tema imprensa (0,94%), em matérias sobre 

publicações, como a nota “Vogue contra a crise” (“Arte & Agenda”, 21 de junho). Os menos 

frequentes são cotidiano (0,47%), decoração (0,47%) e gastronomia (0,47%). 

Como complemento ao conteúdo jornalístico, no “Arte & Agenda” ainda constam 

palavras-cruzadas e horóscopo. No “Vitrine”, a coluna de Thamara Pereira, a respeito de 

gastronomia, também é acompanhada de receitas culinárias. 
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1.3. Perfil midirregional: as variedades no Valeparaibano 

  

No Valeparaibano, as variedades concentram-se no caderno “Valeviver”. A editoria é 

publicada desde 1989, mas, no começo, integrava o primeiro caderno. Somente em 1994, 

mediante uma série de reformulações gráficas e editoriais pela qual o jornal foi submetido132, 

é que ganhou autonomia, sendo editada com seis páginas diárias (ou, em alguns casos, com 

número maior). Foi idealizada pelo jornalista Lauro Lucchesi133, que integrava o corpo de 

editores daquele diário, na década de 1980, e que se inspirou em algumas publicações 

europeias, as quais conheceu durante uma viagem que fez à Holanda134. 

O “Viver” – como costuma ser chamado pela equipe editorial – começou, na verdade, 

como um espaço voltado para a cultura do Vale do Paraíba. Com o tempo, transformou-se 

num caderno de variedades, com enfoque no entretenimento, adaptando-se às orientações da 

política editorial implantada pela atual chefia de redação135, que chegou ao Valeparaibano em 

1997. Marcelo Pimentel (2000, p. 96) explica que, ao caderno em questão, as reformas 

ocorridas naquele período valeram-se “da leveza e da exploração dos ícones, atraindo um 

público voltado para a cultura e o lazer”. Como revela a editora Lucimara Nascimento136, a 

prestação de serviços tornou-se uma obrigação.  

Há cerca de seis anos, o caderno (Figura 26) aumentou para oito páginas. Nos dias em 

que há maior número de anúncios, chega a abrir para 10, 12 ou até 16 páginas. Essa 

ampliação se deu, conforme Nascimento, justamente “para dar enfoque ao serviço, 

especialmente ligado à programação de TV, pois muitas pesquisas de leitura indicaram que o 

nosso público leitor tinha uma especial preferência por estes assuntos”137.  

Até março de 2009, o caderno era acrescido, aos domingos, do suplemento “ValeTV”, 

em formato tablóide, com 12 páginas de matérias sobre o universo da televisão e com a 

programação semanal de emissoras abertas e fechadas. No mês mencionado, esse 

                                                 
132 O processo de reformulação do Valeparaibano, ocorrido de 1994 a 1998, foi estudado por Marcelo Pimentel 
(2000), em sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade Metodista de São Paulo. 
133 Jornalista que ainda reside em São José dos Campos e que atuou durante muitos anos no Valeparaibano. Seu 
último trabalho para aquela folha encerrou em 2006: tratava-se da coluna social “Fina Estampa”, publicada 
diariamente no “Valeviver”. 
134 Conforme informações cedidas pela jornalista Lucimara Nascimento, em entrevista via e-mail, com data de 
27 de março de 2007, para um estudo realizado anteriormente pelo autor. 
135 Equipe formada por Hélcio Costa (editor-chefe), Sheila Faria (secretária de redação) e Marcos Meirelles 
(chefe de reportagem), oriundos da Folha de S.Paulo. Além deles, em 1997, o grupo ainda era integrado por 
Joaquim Maria Botelho, que ocupava o cargo de diretor de redação, “responsável pela ligação da redação com a 
direção do jornal. Do relacionamento com a sociedade, bem como pela redação dos editoriais” (PIMENTEL, 
2000, p. 113-114).  
136 Entrevista concedida pela jornalista Lucimara Nascimento, ao autor, via e-mail, em 2 de outubro de 2009. 
137 Idem. 
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complemento foi reduzido para duas páginas em formato standard, o mesmo do restante do 

“Valeviver” (Figura 27). Essa modificação, reflexo de decisões comerciais, é semelhante à 

que ocorreu em 2006. Até aquela ocasião, também aos domingos, circulava um segundo 

caderno da editoria, o “ViverGente”, standard com quatro páginas coloridas, sendo composto 

pelos seguintes itens: uma entrevista, na capa, concedida por alguma personalidade da região, 

matérias sobre gastronomia, nas páginas centrais, e fotografias, no estilo de coluna social, na 

quarta capa. Naquele ano, a entrevista foi consideravelmente reduzida, sendo transferida – 

ainda na edição dominical – para a página 3 do caderno (ocupando meia página), e a seção de 

gastronomia, embora continue ocupando duas páginas centrais, é impressa em P&B, assim 

como todo o miolo do jornal138. 

 

Figura 26 – Capa do caderno “Valeviver”, 
de 21 de maio de 2009 (VP) 

 

 

Figura 27 – Capa do suplemento “ValeTV”, 
de 14 de junho de 2009 (VP) 

 

 

                                                 
138 Como informação adicional, cabe dizer que somente a capa e a contracapa dos cadernos do Valeparaibano são 
impressas a quatro cores. Todo o restante do conteúdo – inclusive o miolo dos suplementos em formato tablóide 
– é impresso em escala de cinza. Raramente, as páginas centrais dessas divisões também aparecem em cores 
(ocorria com os extintos “ViverGente”, já mencionado, e com o caderno “Seu Bairro”, voltado para bairros de 
São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, mas que também deixou de circular, em 2009).  
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1.3.1. Códigos 

 

No plano morfológico, o código ilustrado prevalece no “Valeviver”, respondendo por 

66% do conteúdo (Gráfico 11). Embora o código verbal seja adotado diariamente (Tabela 11), 

sua soma atinge somente 34%, correspondendo a notas, notícias, roteiros e indicadores. 

 

Tabela 11 – Codificação do jornalismo de variedades no Valeparaibano 
Categoria 05/05 13/05 21/05 29/05 06/06 14/06 Total 

Código verbal 6 5 3 6 7 7 34 
Código ilustrado 9 10 9 11 9 17 65 

Total 15 15 12 17 16 24 99 
 

Gráfico 11 – Codificação do jornalismo de variedades no Valeparaibano 

Código verbal
34%

Código ilustrado
66%

 
 

 Em alguns casos, fotografias ocupam toda a extensão da mancha gráfica. É comum 

que a matéria de capa seja diagramada sobreposta a alguma imagem ou, então, que seja feita 

uma “arte”– como costumam chamar dentro da redação – com a foto principal, intercalando-a 

com nome do caderno. É o que exemplifica a Figura 26, exposta há pouco. 

 

 

1.3.2. Geografia política 

 

Mesmo com todas as tentativas promovidas pelo Valeparaibano para valorizar o 

cenário regional, cujo signo está exposto em seu próprio nome e no título de alguns de seus 
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cadernos – que carregam o prefixo “vale” –, a editoria de variedades do veículo está longe se 

voltar exclusivamente para a região. Somadas, as categorias “regional” e “local” – essa última 

ligada a São José dos Campos, município onde está localizada sua sede – só compreendem 

49,49% do conteúdo, pouco menos da metade139. 

 
Tabela 12 – Geografia política do jornalismo de variedades no Valeparaibano 

Categoria 05/05 13/05 21/05 29/05 06/06 14/06 Total 
Global 2 5 3 3 2 4 19 

Nacional 7 3 2 4 1 14 31 
Regional 4 4 6 3 3 3 23 

Local 2 3 1 7 10 3 26 
Total 15 15 12 17 16 24 99 

 

Gráfico 12 – Geografia política do jornalismo de variedades no Valeparaibano 

Global
19,19%

Nacional
31,31%Regional

23,23%

Local
26,26%

 

 

Os assuntos relacionados à esfera nacional (31,31%) correspondem, primordialmente, 

à divulgação da programação televisiva, que constitui foco de grande interesse dos leitores, 

como ficou evidenciado na declaração da editora, anteriormente reproduzida. É evidente que, 

por se tratar de um jornal comercial, ou seja, feito aos moldes de produção industrial com a 

intenção de concorrer no mercado da informação, o Valeparaibano busca estratégias para se 

fixar junto a seu público, evitando que este tenha que buscar informações complementares 

sobre o país e sobre o mundo em jornais de grande circulação. Não é à toa, portanto, que os 

                                                 
139 Cabe lembrar que, assim como foi feito com o Diário do Nordeste e com o Correio Popular, o montante 
local/regional inclui a programação dos cinemas. A opção por essa estratégia se deu em razão da tônica do 
gênero utilitário, que recai sobre a indicação do que está em cartaz nas salas de determinadas cidades. 
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assuntos vinculados à geografia política global também ocupam espaço significativo – 

19,19% (Gráfico 12) –, embora não sejam os mais usuais.  

Apesar de os números sinalizarem esses aspectos, uma leitura qualitativa do 

“Valeviver” faz notar que os signos regional e local são quase sempre explorados na capa do 

caderno, espaço que pode ser considerado “nobre”, uma vez que é sempre utilizado para 

apenas uma UI, acompanhada de rico material ilustrativo. No corpus construído para esta 

pesquisa, a primeira página só foi ocupada por um assunto nacional no dia 5 de maio, com 

uma reportagem sobre o lançamento do livro Diário de Bollywood, a respeito da produção 

cinematográfica da Índia, escrito pelo jornalista Franthiesco Ballerini.  

Outro ponto significativo é que, na amostra analisada, os roteiros são regionais em 

quase sua totalidade: apenas na quarta-feira é que foi identificado um item correspondendo ao 

cenário nacional, com a programação de espetáculos em cartaz na capital paulista140. Ainda 

assim, há de se destacar que, além de ser próximo à metrópole141,o Vale do Paraíba é um 

centro industrial que emprega um grande número de pessoas residentes em São Paulo; do 

mesmo modo, muitos moradores da região trabalham naquela grande cidade e usufruem de 

suas opções de lazer. A relação com a agenda de lá, portanto, não está nem um pouco distante 

dos interesses dos leitores. 

 

 

1.3.3. Cartografia cultural 

 

 Se os jornais analisados até aqui apresentam divergências com relação à codificação e 

à vinculação geográfica de seu conteúdo, pelo menos um ponto todos têm em comum: a 

representatividade da cultura de massa, em detrimento dos sistemas erudito e popular. Os 

dados da Tabela e do Gráfico 13 demonstram que, de fato, o jornalismo de variedades do 

Valeparaibano está enraizado nos produtos da indústria cultural. 

 
Tabela 13 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Valeparaibano 

Categoria 05/05 13/05 21/05 29/05 06/06 14/06 Total 
Cultura erudita 3 5 1 4 3 5 21 

Cultura de massa 11 8 7 10 9 18 63 
Cultura popular 1 2 4 3 4 1 15 

Total 15 15 12 17 16 24 99 

                                                 
140 Nas edições recolhidas para o estudo, dos meses de maio e junho de 2009, o “Valeviver” realmente contava 
com o roteiro semanal com a programação de São Paulo. No entanto, no segundo semestre do mesmo ano, 
quando este estudo estava em fase de conclusão, esse roteiro já havia deixado de circular, cedendo espaço para 
outras pautas da própria região. 
141 A distância entre São Paulo e São José dos Campos, por exemplo, é de 97 km.  
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Gráfico 13 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Valeparaibano 
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Novamente, é importante dar destaque para a estreita relação do conteúdo observado 

no caderno com o interesse daqueles que o consomem. Lucimara Nascimento frisou que há 

pautas “voltadas para um público mais elitizado e erudito, mas não são a maioria”, uma vez 

que “grande parte” dos leitores “não faz parte desse grupo”142.  

De qualquer maneira, vale reforçar, pela observação da Tabela 14, que, na semana 

construída para o estudo, as pautas ligadas às culturas erudita e popular despontam todos os 

dias. Da primeira (erudita), há matérias sobre as artes clássicas, como as reportagens “Alex 

Carrari abre exposição” (5 de maio), sobre um artista plástico de São José dos Campos que 

expõe telas elaboradas com a técnica milenar encáustica, e “Novos passos” (13 de maio), com 

projeções da 20ª edição do Festival de Dança (Festidança), realizado também em São José. Da 

segunda (popular), há textos sobre manifestações típicas da região, como as reportagens 

“Sopro do Divino” (21 de maio), a respeito da Festa do Divino Espírito Santo, tradicional em 

São Luiz do Paraitinga, e “Tempo de arraiá” (6 de junho), com a programação de festas 

juninas em São José dos Campos, Caçapava e Taubaté. 

 

 

1.3.4. Gêneros e formatos 

 

Em relação aos gêneros, não há erro em dizer que o “Valeviver” é essencial e 
                                                 
142 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 2 de outubro de 2009. 
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intencionalmente utilitário. Das 98 unidades contabilizadas, 40 (40,40%) correspondem aos 

formatos roteiro (19,19%), serviço (9,10%) e indicador (12,12%).  

 
Tabela 14 – Gêneros e formatos do jornalismo de variedades no Valeparaibano 

Categoria 
Gênero Formato 

05/05 13/05 21/05 29/05 06/06 14/06 Total 

Nota 1   1 2 2 6 
Notícia  2  3 3  8 

Reportagem 4 2 2 3 2 5 18 
Informativo 

Entrevista 1    1 2 4 
Editorial        

Comentário 1     1 2 
Artigo  1 1 1  1 4 

Resenha      1 1 
Coluna 2 2 2 1 2 3 12 
Crônica   1    1 

Caricatura        

Opinativo 

Carta        
Dossiê        
Perfil        

Enquete    1   1 
Interpretativo 

Cronologia        
História de  

interesse humano 
       

Diversional 
História colorida        

Indicador 2 2 2 2 2 2 12 
Cotação        
Roteiro 3 4 3 3 3 3 19 

Utilitário 

Serviço 1 1 1 1 1 4 9 
Dica  1     1 

Outros 
Texto-legenda    1   1 

Total 15 15 12 17 16 24 99 
 

Gráfico 14 – Gêneros do jornalismo de variedades no Valeparaibano 
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 O roteiro é utilizado para apresentar as opções de lazer da região143, como os filmes 

em exibição nas salas de cinema de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, 

Campos do Jordão, Aparecida, Guaratinguetá, Cruzeiro, Ubatuba, Caraguatatuba e São 

Sebastião, sendo essas últimas três localizadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, que 

também compreende a área de cobertura do jornal. Além disso, o formato apresenta opções 

gastronômicas, com dados sobre restaurantes e a indicação dos principais pratos servidos por 

cada estabelecimento; o roteiro gastronômico ocupa o rodapé inteiro das páginas centrais 

(Figura 28). Também sugere opções de bares, reuniões, apresentações e cursos; nesse espaço 

de miscelânea, ainda há um box, intitulado “O vale recomenda”, com um destaque 

selecionado pela redação. 

 

Figura 28 – Roteiro gastronômico do “Valeviver”, de 5 de maio de 2009 (VP) 
 

 

 

O indicador, como de costume, oferece a grade de programação televisiva diária e 

também elenca os dez produtos “tops” da semana. Cada dia é a vez de um: terça e quarta, 

DVDs musicais e CDs mais comprados, respectivamente; quinta, músicas mais tocadas em 

emissoras de rádio; sexta, filmes mais assistidos em salas de cinema do país; sábado, DVDs 

mais locados, e domingo, livros mais comprados. O serviço, por sua vez, surge 

principalmente em forma de resumos de novelas e de filmes que serão exibidos na TV aberta, 

na data em que circula a edição. Nesse segundo tipo, os longas-metragens aparecem 

sinalizados por estrelas, que correspondem à avaliação que os repórteres e editores fazem de 

cada produção (Figura 29). Na edição de domingo, também há um espaço delimitado na 

mancha gráfica da página 3 – intitulado “Fashion Drops” –, com informações relevantes sobre 

eventos e produtos relacionados ao mundo fashion (Figura 30).  

                                                 
143 Com exceção do já citado roteiro de atrações de São Paulo. 
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Figura 29 – Serviço “Filmes na TV”, 
de 29 de maio de 2009 (VP) 

 

 
 
 

Figura 30 – Serviço “Fashion Drops”, 
de 14 de junho de 2009 (VP) 

 

 

 
Neste trabalho, entende-se por formato jornalístico o desdobramento autônomo de um 

determinado gênero, ou seja, a espécie que possui uma característica (ou uma série de 

aspectos) que a distingue das demais. Porém, é preciso destacar que, apesar de não 

constituírem formatos, algumas informações, trabalhadas com recursos gráficos diferenciados, 

acompanham a maioria das reportagens e das notícias do caderno de variedades do 

Valeparaibano. Chamado também se “serviço”, dentro da redação, esse elemento retoma 

algumas informações importantes contidas no texto ou, então, acrescenta algum dado 

relevante à matéria (Figura 31). Sobre essa particularidade, Lucimara Nascimento ainda 

destacou que, “em algumas matérias, é possível conferir artes de programação e endereços”, 

as quais são “obrigatórias”, sempre que há um evento de “grande porte”144. 

 

Figura 31 – Recurso de serviço adotado em reportagem, de 29 de maio de 2009 (VP) 
 

 

                                                 
144 Entrevista concedida via e-mail, em 2 de outubro de 2009. 
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Formato do gênero informativo, a reportagem ganha fôlego no “Valeviver”, 

representando 18,18% das UIs. Aparece diariamente, em todas as capas, e em espaços 

oportunos, como nas seções fixas “Memória” (publicada às terças-feiras) e “Galera” (sexta-

feira), destinadas a revisitar o passado histórico das cidades do Vale (Figura 32) e a desvendar 

o universo teen, respectivamente. A esse respeito, vale uma observação: essas seções são 

publicadas, semanalmente, de terça a sexta, cada uma sob responsabilidade de um repórter145; 

a equipe do caderno costuma intitulá-las como colunas, mas fica evidente que quase sempre 

não se trata de colunismo. Apenas “Bares & Afins” tem as características daquele formato 

opinativo, estruturada como um mosaico de notas (acompanhando um texto principal), que 

avaliam os melhores happy hours da região. 

 

Figura 32 – Seção “Memória”, de 4 de maio de 2009 (VP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 “Memória” (terça, assinada por Isabela Rosemback), “Feminices” (quarta, por Cristina Bedendo), “Bares & 
Afins” (quinta, por Adriano Pereira) e “Galera” (sexta, também por Isabela Rosemback).   
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Os outros formatos informativos também compõem a editoria: notícia (8,08%), nota 

(6,06%) e entrevista (4,04%). Esse último aparece no tipo tradicional (pergunta e resposta) – 

revelando diálogos com a chef e enófila Jane Accioli (6 de junho) e com o ator Caio Blat (14 

de junho) – e no tipo texto corrido – com o teor dos depoimentos concedidos pelas atrizes 

Bruna Pietronave (5 de maio) e Bárbara Paz (14 de junho). Vale ressaltar que a matéria com 

Jane Accioli situa-se num espaço fixo intitulado “Perfil”, o qual é editado todos os sábados, 

mas sempre no formato entrevista e não no formato sugerido no chapéu (Figura 33). 

 

Figura 33 – Entrevista “Jane Accioli”, de 6 de junho de 2009 (VP) 
 

 

 

De volta às colunas – que somam 12,12% (18 UIs, conforme Tabela 15) –, é preciso 

mencionar que, no “Valeviver”, elas não são primordialmente focadas nos acontecimentos 

sociais. A maioria é temática. Na terça, Fabricio Grellet assina o espaço “HQs & etc...”, sobre 
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o mercado editorial de histórias em quadrinhos; quarta é a vez de Adriano Pereira, em “Alto 

Falante”, com novidades e curiosidades do mercado fonográfico; na quinta, Pereira também 

assina “Bares & Afins”, citada anteriormente; sábado, Cláudio Leyria mantém a coluna 

“DVD & Cia”, sobre cinema (Figura 34). No domingo, há também as colunas “VidaZen”, de 

Paulo Coelho, sobre comportamento, e “Zapping”, sem assinatura, com notas sobre os 

bastidores da TV; ambas são fornecidas por agências de notícias. O colunismo social é 

praticado unicamente por Adriana Brunato, no espaço diário intitulado “Estilo &”. 

 

Figura 34 – Coluna “DVD & Cia”, de 6 de junho de 2009 (VP) 
 

 

 
Os articulistas e comentaristas também conferem identidade ao caderno. Foram 

registrados os artigos (4,04%) de Ruth Guimarães (quarta-feira), Luiz Gonzaga (sexta) – 

ambos da região – e Luis Fernando Verissimo (quinta e domingo, com material fornecido por 

agência), que colaboram semanalmente com o jornal. Além deles, há os comentários (2,04%), 

redigidos por profissionais tarimbados: Arnaldo Jabor (cujos textos, também encaminhados 

por agências, são publicados às terças-feiras) e Roberto Wagner (jornalista de São José dos 

Campos, que escreve aos domingos).  

Do gênero opinativo, ainda há dois formatos residuais: crônica (1,01%), que aparece 

uma única vez, revelando um fato do cotidiano de forma poética – “Pelas ruas da memória” 

(21 de maio), escrito pela jornalista Erika Siqueira, a respeito de uma senhora portadora do 

Mal de Alzheimer (Figura 35) –, e resenha (1,01%), também com uma única inserção, na 

edição de domingo (14 de junho), assinada por Cássio Starling Carlos (da Folhapress), sobre o 

filme A classe operária vai ao paraíso, de 1971, relançado em DVD. 
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Figura 35 – Crônica “Pelas ruas da memória”, de 21 de maio de 2009 (VP) 
 

 

 
A única incidência do gênero interpretativo é com a enquete (1,01%), utilizada apenas 

uma vez (edição de 29 de maio), no tipo qualitativo. Ela expõe as declarações de adolescentes 

questionados a respeito das brigas que travam com o sexo oposto (Figura 36). 

 
Figura 36 – Enquete, de 29 de maio de 2009 (VP) 
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Por fim, merecem registro dois formatos submetidos à categoria outros. O primeiro 

deles concerne à seção “Feminices”, publicada às quartas-feiras. Como foi explicado 

anteriormente, a equipe editorial rotula tal espaço como coluna. Porém, na edição de 13 de 

maio, a qual compõe a amostra desta investigação, sua estrutura tem o nítido interesse de 

oferecer sugestões – no caso específico, sobre como cuidar da pele –, configurando-se como 

dica (1,01%), semelhante às que foram localizadas no Correio do Povo. Sua estrutura é 

formada a partir de um texto principal – com explicações sobre como proceder no cuidado 

com a pele –, acompanhado de imagens de alguns produtos relacionados ao assunto (óleos 

hidratantes), complementadas com a indicação dos preços médios de cada um e dos telefones 

pelos quais é possível comprá-los (Figura 37). Mesmo que tenha sido classificada como dica, 

adverte-se que seria necessário o acompanhamento semanal de tal espaço para saber se o 

mesmo representa, de fato, esse formato. Mas é bem provável que sim.  

 

Figura 37 – Dica, de 13 de maio de 2009 (VP) 
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 O último vestígio a ser mencionado é do texto-legenda (1,01%), adotado na edição de 

29 de maio, para informar o início das apresentações que o ator Antonio Abujamra fará em 

São José dos Campos (Figura 38). A definição desse formato encontra-se no trabalho de 

Lailton Costa (2008, p. 183), que o define como uma fusão “entre imagem e texto, que 

oferece mais elementos e detalhes ao leitor por conter elementos de síntese de uma notícia. 

[...] Não se trata de notícia com a imagem fotográfica. As duas fundem-se em uma só 

unidade, uma só mensagem”. 

 
Figura 38 – Texto-legenda, de 29 de maio de 2009 (VP) 

 

 

 
Não houve ocorrência dos formatos editorial, caricatura, carta (gênero opinativo), 

dossiê, perfil, análise, cronologia (interpretativo) e cotação (utilitário), bem como não foi 

encontrado nenhum desdobramento do gênero diversional. 

 

 

1.3.5. Temáticas 

 

TV (19,20%) e cinema (14,14%) são os principais temas abordados pelo “Valeviver”, 

seja nos serviços e indicadores, seja em matérias mais extensas, como a reportagem “Choro 
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de Maisa pode complicar SBT” (21 de maio), a respeito dos problemas pelos quais a emissora 

liderada por Silvio Santos poderia passar, mediante as recentes reações da apresentadora 

mirim Maisa. O texto e as fotos ocupam quase toda a extensão da última página (contracapa), 

com exceção do espaço destinado a anúncios146. 

 
Tabela 15 – Temas do jornalismo de variedades no Valeparaibano 

Categoria 05/05 13/05 21/05 29/05 06/06 14/06 Total 
Artes cênicas  1  2 1  4 
Artes visuais 1    1 1 3 

Autorreferência     1  1 
Celebridades    1 1 2 4 

Cinema 2 2 1 3 3 3 14 
Comportamento   1 3  2 6 

Economia   1    1 
Esportes      1 1 

Festas populares   1  1  2 
Gastronomia 1 1 2 1 1 2 8 

Literatura 1   1 1 2 5 
Miscelânea 1 2 1 2 1 1 8 

Moda      2 2 
Música 3 3 1 1 1  9 

Patrimônio histórico 1      1 
Política 1      1 

Políticas culturais      1 1 
Religião  1     1 

Sociedade 1 1 1 1 1 1 6 
Saúde e beleza  1   1  2 

TV 3 3 3 2 2 6 19 
Total 15 15 12 17 16 24 99 

 
Gráfico 15 – Temas do jornalismo de variedades no Valeparaibano 
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146 A contracapa do “Valeviver” é, geralmente, ocupada por vários anúncios. 
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Como aponta a Tabela 15, matérias sobre música (9,18%) também são publicadas 

quase diariamente, mesclando assuntos da cultura de massa – a reportagem “Elba festeja 30 

anos de carreira” (5 de maio), com a divulgação do CD Balaio de amor, lançado pela cantora 

paraibana Elba Ramalho, em comemoração às três décadas de sua carreira – e da cultura 

erudita – identificada, entre outras, na reportagem “Notas musicais” (29 de maio), focada na 

programação do 2º Festival da Mantiqueira, realizado no distrito de São Francisco Xavier, em 

São José dos Campos. 

Miscelânea (8,16%) e gastronomia (8,16%) também são frequentes, principalmente 

em razão dos roteiros e, essa última, da seção “Bom apetite”, publicada aos domingos. Na 

edição de 14 de junho, que compõe a amostra desta pesquisa, a reportagem “Jardim Aquarius 

abriga um vasto circuito gastronômico” revela a rota gastronômica que constituem os 

restaurantes de um bairro nobre – mencionado no título do texto – de São José dos Campos.  

 Outro tema trabalhado constantemente é sociedade (6,12%), que emerge 

invariavelmente na coluna “Estilo &”, a qual aborda o cotidiano da alta sociedade joseense e, 

em alguns poucos casos, de outras cidades da região (Figura 39).  

 

Figura 39 – Coluna “Estilo &”, de 14 de junho de 2009 (VP) 
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Depois do tópico sociedade, vem literatura (6%), com assuntos bem variados, desde 

livros sobre o universo das histórias em quadrinhos – “Devir publica livro de Mutts” (5 de 

maio) – até matérias mais abrangentes, como a notícia “Douglas Reis faz palestra em São 

José” (29 de maio), sobre parte da programação da Feira do Livro do Colégio Poliedro. Na 

sequência, o tópico comportamento (5,12%) é identificado, por exemplo, na reportagem “A 

eterna ‘guerra dos sexos’” (29 de maio), sobre conflitos entre meninos e meninas, e no 

comentário “O Brasil na visão dos argentinos” (14 de junho), escrito por Roberto Wagner, em 

torno das rixas entre brasileiros e argentinos. 

A editora Lucimara Nascimento explicou que, por ser uma editoria de variedades, e, 

consequentemente, não ter obrigação de se voltar apenas para pautas de cultura, o “Valeviver” 

procura atingir leitores que se identifiquem com os mais variados temas: 

 
Não existem assuntos prioritários. Focamos assuntos de acordo com a 
agenda ou com as matérias de comportamento relacionadas às tendências. A 
prioridade é sempre a abrangência. Quanto maior o segmento que aquela 
matéria atinge, maior será a sua chance de se transformar em uma capa do 
jornal, por exemplo. Uma matéria sobre uma ex-moradora de São José dos 
Campos que vive há 11 anos no Canadá e se transformou na miss daquele 
país terá grande prioridade. Pois é grande o número de leitores que se 
interessam em saber o caminho que ela trilhou ao sair do próprio país, que 
dificuldades enfrentou e como chegou ao sucesso. Esse é o sonho de muitos 
leitores que querem mudar-se de país. A reportagem ajuda a esclarecer 
questões que são pertinentes ao universo pessoal desses e demais leitores147.  
 

Ainda foram constatadas as ocorrências residuais das temáticas artes cênicas (4,08%), 

artes visuais (3,06%), festas populares (2,04%) moda (2,04%), saúde e beleza (2,04%), 

patrimônio histórico (1,02%), políticas culturais (1,02%). Todos esses são relacionados a 

cultura, entretenimento e tendências. Temas ligados a outros interesses – economia (1,02%), 

esportes (1,02%), política (1,02%) e religião (1,02%) – aparecem eventualmente nos formatos 

opinativos (coluna, comentário e artigo). Também merece ser apontado o item autorreferência 

(1,02%), encontrado no dia 6 de junho, com a notícia “‘vale’estreia blog de moda”148, a 

respeito da inauguração do novo espaço virtual mantido pelo Valeparaibano. 

Para além do jornalismo, na página 2 do “Valeviver” há um espaço diário com 

cruzadas, jogos (sodoku) e quadrinhos. Nas penúltimas páginas, ainda é possível encontrar 

horóscopo e uma seção de esoterismo, assinado pela astróloga Ana Maria Moraes. No 

domingo, junto à seção de gastronomia, são incluídas receitas e dicas culinária, em dois 

espaços intitulados “Receitas do Chef” e “Segredos de Mestre”. 

                                                 
147 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 2 de outubro de 2009. 
148 O nome “Valeparaibano” ou sua versão abreviada, “Vale”, é grafado somente em caixa baixa pelo jornal. 
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1.4. Perfil minirregional: as variedades no Agora São Paulo 

 

Considerado um jornal popular e de prestação de serviços, o Agora São Paulo dilui a 

editoria de variedades em vários espaços, ao longo da semana. A equipe responsável pela 

produção do material é composta por 12 jornalistas, mais a editora Cleide Floresta149, que 

cuida do fechamento de todo o conteúdo publicado nos itens que seguem: 

 

a) “Show!”, caderno publicado de segunda a sexta, no formato tablóide, variando de 12 

páginas, nos três primeiros dias, a 16, nos dois últimos (Figura 40). 

b) “Roteiro”, caderno de quatro páginas – também tablóide –, que substitui o “Show!”, 

aos sábados e domingos, com a programação de espetáculos e de cinema (Figura 41). 

c) “ShowTV!”, revista no formato 14,5 por 25,5 centímetros, impressa em papel jornal, 

com 32 páginas (incluindo as capas); circula aos sábados, com matérias relacionadas 

à programação televisiva (Figura 42). 

d) “Revista da Hora”, também em formato 14,5 por 25,5 centímetros, com 72 páginas, 

circula aos domingos, como um guia sobre moda, beleza, gastronomia, turismo e 

comportamento (Figura 43). 

 
Figura 40 – Capa do caderno “Show!”, 

de 28 de maio de 2009 (ASP) 
 

 

Figura 41 – Capa do caderno “Roteiro”, 
de 21 de junho de 2009 (ASP) 

 

 

                                                 
149 No período em que este trabalho foi desenvolvido, a editora Cleide Floresta encontrava-se afastada do jornal, 
com previsão para retornar em dezembro de 2009. Por isso, quem cedeu as informações a respeito da rotina da 
editoria foi a subeditora Marina Santa Clara Yakabe. 
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Figura 42 – Capa da revista “ShowTV!”, 
de 13 de junho de 2009 (ASP) 

 

 

Figura 43 – Capa da “Revista da Hora”, 
de 21 de junho de 2009 (ASP) 

 

 

 

 Informações cedidas pela jornalista Marina Yakabe – as quais foram redigidas junto 

com a diretoria do Agora São Paulo – revelam que, no que diz respeito ao propósito, a 

“Revista da Hora” é diferente dos outros espaços de variedades, já que busca proporcionar 

“uma leitura mais leve, a exemplo das revistas dominicais dos outros jornais”150; em outras 

palavras, trata-se de espaço não focado primordialmente no agendamento das programações 

de lazer. Também segundo a equipe editorial, a revista “Show TV!” circula aos sábados 

porque foi considerado que o tema televisão é mais procurado nesse dia da semana. 

Como esclarecimento complementar a essas considerações iniciais, convém destacar 

um aspecto interessante: diariamente, o veículo publica duas colunas – “Zapping” e “Olá!”, 

assinadas, respectivamente, por Alberto Pereira Jr.151 e Odair Del Pozzo –, voltadas para 

assuntos sobre TV e celebridades. Porém, essas seções não fazem parte da editoria de 

variedades, constando à página 2 do primeiro caderno. Segundo o secretário de redação do 

                                                 
150 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 12 de outubro de 2009. 
151 Na verdade, nos exemplares coletados para este estudo – ou seja, dos meses de maio e junho de 2009 –, a 
coluna “Zapping” aparece assinada por Fabíola Reipert. Porém, sabe-se que a jornalista deixou o Agora São 
Paulo no mês de julho, sendo substituída por Alberto Pereira Jr.  
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Agora, Antonio Rocha Filho, essa estratégia é adotada com a intenção de “abrir um jornal 

com um tom mais leve, antes de entrar no noticiário mais sério, que começa com Cidades, na 

página A-3”152. Além disso, alojadas no primeiro caderno, as colunas servem para acomodar 

as informações mais “quentes”, sobre o mundo dos famosos – que chegam diariamente à 

redação –, uma vez que o fechamento do caderno “Show!” ocorre sempre com dois dias de 

antecedência. 

 

 

1.4.1. Códigos 

 

Parece ser uma tendência – embora não unânime – que o código hegemônico, na 

editoria de variedades, seja o ilustrado. No Agora São Paulo, como demonstra a Tabela 16, as 

unidades jornalísticas codificadas com a fusão de texto e imagem contabilizam, diariamente, 

um número bem maior do que o código verbal, chegando a 77% do número absoluto. 

 

Tabela 16 – Codificação do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Código verbal 6 5 8 6 6 5 3 39 
Código ilustrado 13 18 18 18 16 20 30 133 

Total 19 23 26 24 22 25 33 172 
 

Gráfico 16 – Codificação do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 

Código verbal
23%

Código ilustrado
77%

 
                                                 
152 Declaração do secretário de redação, Antonio Rocha Filho, encaminhada ao autor, via e-mail, pela jornalista 
Marina Yakabe, em 15 de outubro de 2009. 
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Em alguns casos, na superfície impressa do jornal, as imagens chegam a se sobrepor 

ao texto. É o caso, por exemplo, das chamadas principais do caderno “Show!”, já 

exemplificadas pela Figura 40, e de matérias diversas, como a nota “Pagodeiros agitam a 

noite” (“Roteiro”, 13 de junho), a respeito de um show coletivo no evento Fest Samba, em 

São Paulo, na qual se pode observar que o tamanho da fotografia é superior ao do texto 

(Figura 44). 

 
Figura 44 – Nota “Pagodeiros agitam a noite”, de 13 de junho de 2009 (ASP) 

 

 

 
Também há de se destacar que até mesmo as pequenas notas, de um único parágrafo, e 

a maioria dos roteiros também são ilustradas. O material construído unicamente com textos só 

é visualizado em indicadores, alguns serviços e em poucas notas. 



 
187 

 

Vale ainda dizer que a grande inserção do código ilustrado no jornalismo de 

variedades do Agora São Paulo também – e principalmente – reflete a estrutura das duas 

revistas publicadas nos finais de semana, que explora imagens em praticamente todas as 

páginas. Não por acaso, como demonstra a Tabela 16, no sábado e no domingo só foram 

identificadas 5 e 3 UIs, respectivamente, de código verbal. 

 

 

1.4.2. Geografia política 

 

Questionada sobre a prioridade que costuma dar às abordagens da editoria em questão, 

do ponto de vista da vinculação geográfica, a diretoria do jornal afirmou que “os assuntos de 

São Paulo [capital], da região metropolitana e do interior do Estado, em ordem decrescente de 

destaque, recebem mais espaço porque a área de circulação do Agora é essa”153. De fato, não 

há como negar que as matérias de agendamento – principalmente de shows e espetáculos, bem 

como os roteiros com programação de cinema – priorizam a capital paulista. Todavia, 

observa-se que o grande foco dos cadernos e das revistas são os assuntos nacionais, 

principalmente aqueles ligados à programação da TV. 

 

Tabela 17 – Geografia política do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Global 3 2 8 5 3 7 14 42 
Nacional 11 18 14 12 11 14 7 87 
Regional    1   3 4 

Local 5 3 4 6 8 4 9 39 
Total 19 23 26 24 22 25 33 172 

 

A predominância dos signos nacional e global – que, juntos, correspondem a 75% da 

editoria – é manifestada, diariamente, logo nas primeiras páginas. Com exceção do caderno 

“Roteiro”, no qual o texto de destaque sempre trata de eventos realizados em São Paulo, as 

capas dos demais produtos são ocupadas por chamadas principais que remetem a matérias 

sobre: 1) telenovelas – “Perto do reencontro” (“Show!”, 4 de maio) e “Trama pesada” 

(“Show!”, 12 de maio), a respeito das tramas “Caminho das Índias” (Globo) e “Poder Paralelo 

(Record) –; 2) bastidores da TV e o mundo da música – “De volta aos Palcos” (“Show!”, 20 

de maio), “Famosos na fazenda” (“Show!”, 28 de maio), “Só Wanessa” (“Show!”, 5 de junho) 

e “Carona com Janete Clair” (“ShowTV!”, 13 de junho), com as fotos, na sequência, da 

                                                 
153 Entrevista concedida pela jornalista Marina Yakabe, ao autor, via e-mail, em 12 de outubro de 2009. 
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cantora Claudia Leite, do apresentador Britto Jr., da cantora Wanessa Camargo e da atriz 

Thaís Pacholeck –, e 3) tendências – “O bom do inverno” (“Revista da Hora”, 21 de junho), 

antecipando as dicas sobre o que fazer na estação mais fria do ano, as quais são exploradas 

com diferentes focos no interior da revista. Dessas categorias, ainda há registros de resumos 

de filmes, dicas sobre moda, gastronomia e cinema, bem como a crônica diária que recupera 

acontecimentos do cotidiano brasileiro. 

 

Gráfico 17 – Geografia política do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 

Global
24,42%

Nacional
50,58%

Regional
2,33%

Local
22,67%

 

 
Os conteúdos marcados com a sigla local, apesar de só compreenderem 22,67% das 

unidades (Gráfico 17), costumam ocupar espaço satisfatório na mancha gráfica dos cadernos 

“Show!” e “Roteiro”. O roteiro de cinema, por exemplo, com os filmes em cartaz nas salas da 

capital, é sempre divulgado nas duas páginas centrais dos tablóides. Além disso, toda a 

extensão da página 2 do “Show!” oferece, constantemente, um roteiro com possibilidades de 

lazer das mais diferentes naturezas, também com foco na metrópole. Vez ou outra, algumas 

matérias – como o roteiro “São João musical em Sampa” (“Show!”, 5 de junho), com a 

programação de festas juninas – também se estendem por duas ou mais páginas. Nas duas 

revistas, de modo tímido, os assuntos locais aparecem sempre em conteúdos ligados ao 

gênero utilitário, como nos serviços. 

No gráfico da geografia política, a fatia regional passa quase despercebida. As 

ocorrências registradas – apenas quatro, conforme a Tabela 17 – foram as seguintes: a nota 

“Encontro de peso” (“Show!”, 28 de maio), sobre um show em Ribeirão Preto (SP); a seção 
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de cartas e a seção de serviço “Ache seu amor”, ambas da “Revista da Hora” (21 de junho), 

das quais participam moradores de várias cidades do interior de São Paulo, e a nota “Show 

sertanejo em Santo André” (“Roteiro”, 21 de junho), sobre evento musical na região do ABC 

Paulista.  

 

 

1.4.3. Cartografia cultural 

 

O sistema cultural massivo aparece expressivamente no Agora São Paulo. Quase todo 

o conteúdo de sua editoria de variedades (91,86%, de acordo com o Gráfico 18) acompanha as 

novidades do mercado de bens culturais, principalmente as atrações midiáticas. Observa-se, 

pela Tabela 18, que há dias em que a categoria aparece sozinha (4 de maio, segunda, e 13 de 

junho, sábado); em outros (como em 12, 20 e 28 de maio, terça, quarta e quinta), ela só abre 

um irrisório espaço para os demais tipos de cultura. 

 
Tabela 18 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 

Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 
Cultura erudita    1 2  1 4 

Cultura de massa 19 22 25 23 18 25 26 158 
Cultura popular  1 1  2  6 10 

Total 19 23 26 24 22 25 33 172 
 
Gráfico 18 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 

Cultura de massa
91,86%

Cultura erudita
2,33%

Cultura popular
5,81%

 
 

A forte ligação desses cadernos e revistas com os programas de TV, principalmente as 
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tramas ficcionais e os reality shows, espelha os interesses do público que atinge, como 

confirma a jornalista Marina Yakabe154. É intencional, portanto, o agendamento desses 

assuntos e de outros, similares, como a programação radiofônica, à qual é reservada uma 

página da edição de segunda-feira do caderno “Show!”. 

Com relação, ainda, às considerações da editora, vale notar uma percepção que talvez 

possa ser comum aos demais veículos. Em sua declaração sobre a opção do jornal em que atua 

por manter uma editoria de variedades, Yakabe assinala o seguinte: “Fazemos um caderno de 

cultura popular, com foco na cobertura de televisão e música popular, voltado para o público 

do Agora”  155. No entanto, é preciso lembrar que as subdivisões do amplo território da cultura 

– as quais são evidenciadas por Bosi (2005; 2006) e por outros autores, citados no Capítulo 1 

– situam esses temas no plano da cultura de massa. O “popular” ao qual a jornalista se refere, 

portanto, não condiz com os assuntos pautados, mas, sim, ao público que atinge, geralmente 

vinculado às classes econômicas C, D e E156.  

Também a título de explicação, cumpre dizer que as unidades de cultura popular 

contabilizadas pela análise – ou seja, materiais jornalísticos ligados a costumes e ações 

enraizados na história de um determinado povo – dizem respeito a matérias acerca de festejos 

tradicionais – como a notícia “Festa junina nordestina” (“Roteiro”, 21 de junho), sobre o 

“arraial” promovido pelo Centro de Tradições Nordestinas – e a conteúdos relacionados a 

comportamento – evidenciado, principalmente, na seção de serviço “Ache o seu amor” 

(“Revista da Hora”, 21 de junho), na qual “corações solitários” procuram por um parceiro.  

A cultura erudita, por fim, se manifesta em matérias sobre apresentações teatrais, 

como na reportagem “Marília desafina” (“Show!”, 5 de junho),  que trata da estreia do 

espetáculo musical Gloriosa, protagonizado pela atriz Marília Pêra, que interpreta a 

desafinada Florence Foster, a cantora norte-americana que se tornou conhecida em Nova 

York, na década de 1940, por não conseguir acertar uma só nota das canções que executava. 

 

 

1.4.4. Gêneros e formatos 

 

Coincidindo com o que foi percebido nas páginas do Valeparaibano, o gênero 

                                                 
154 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 12 de outubro de 2009. 
155 Idem. 
156 O Mídia Dados Brasil (2009, p. 398) revela que tem crescido o interesse desse público pela leitura do jornal 
impresso. Os índices de 2008, pelos quais a publicação se pauta, revelam que essas três classes correspondem a 
49% dos leitores de tal mídia. 
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utilitário prevalece na editoria aqui estudada, chegando à margem de 41,86% (Gráfico 19), 

com 71 unidades (Tabela 19).  

 
Tabela 19 – Gêneros e formatos do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 

Categoria 
Gênero Formato 

04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Nota 1 4 9 7 3  1 25 
Notícia  2   1 1 1 5 

Reportagem 2 3 1 3 2 5 3 19 
Informativo 

Entrevista   1  1   2 
Editorial       1 1 

Comentário         
Artigo         

Resenha   1     1 
Coluna       2 2 
Crônica 1 1 1 1 1 1  6 

Caricatura         

Opinativo 

Carta       1 1 
Análise         
Dossiê      1  1 
Perfil      1  1 

Enquete         
Interpretativo 

Cronologia         
História de  

interesse humano 
        

Diversional 
História colorida         

Indicador 2 1 1 1 1 3 1 10 
Cotação         
Roteiro 3 3 3 3 4 2 2 20 

Utilitário 

Serviço 6 5 5 4 5 7 10 42 
Chamada 4 4 4 4 4 3 1 24 

Outros 
Dica    1  1 10 12 

Total 19 23 26 24 22 25 33 172 
 

Gráfico 19 – Gêneros e formatos do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 

Informativo
29,65%

Utilitário
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Outros
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6,40%

 



 
192 

 

Nos cadernos e revistas de variedades do Agora São Paulo, a identidade utilitária se 

manifesta em três formatos: serviço (24,42%) – que, aliás, é o formato mais usual, dentre 

todos –, roteiro (11,63%) e indicador (5,81%).  

O serviço aparece tanto em seções diárias – no “Destaque do dia”, por exemplo, que 

apresenta três pequenos resumos de atrações interessantes da TV –, quanto em espaços 

ocasionais, como foi percebido no elenco de CDs recentemente lançados, publicado na edição 

de 12 de maio do caderno “Show!” (Figura 45). Na “Revista da Hora”, ainda há vestígios 

desse formato no tipo consumo, o qual, segundo Tyciane Vaz (2009, p. 166), é caracterizado 

por ter “menos texto e mais recursos visuais” e por prestar serviço ao leitor “apresentando 

uma seleção de bens de consumo (produtos industriais ou artesanais) e seus preços, com 

informações de onde comprar (endereço, telefone, site)”. Não se trata de material publicitário, 

uma vez que a seleção dos produtos destacados nas páginas da revista157, bem como a 

checagem das informações, é feita pela equipe de jornalistas (Figura 46).  

 

Figura 45 – Serviço do caderno “Show!”, de 12 de maio de 2009 (ASP) 
 

 

                                                 
157 Na “Revista da Hora”, uma unidade desse tipo de serviço chega a ocupar quatro páginas. 
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Figura 46 – Serviço da “Revista da Hora”, de 21 de junho de 2009 (ASP) 
 

 

 

 Roteiro e indicador não fogem à regra do que foi notado nos demais veículos. O 

primeiro deles é destinado a espaços de miscelânea – com ofertas de lazer de variadas 

naturezas – e a assuntos específicos, como, por exemplo, na seção diária “O melhor da TV 

paga” (“Show!”), que ordena os programas mais interessantes que serão exibidos naquele dia 

em canais por assinatura. Já o segundo formato traz grades de programação e, 

ocasionalmente, algum outro índice, como a audiência de emissoras de televisão 

(“ShowTV!”, 13 de junho). 

 Na sequência, quem emerge é o gênero informativo, agrupando seus quatro formatos 

característicos. Dois deles são usuais: nota (14,53%), fartamente adotada em quase todas as 

edições, e reportagem (11,06%). Os outros dois são residuais: notícia (2,91%) – desdobrando 

acontecimentos em processo, como espetáculos agendados para determinada data – e 

entrevista (1,16%); esse último só foi adotado duas vezes, para relatar os bate-papos da 

redação com as cantoras Claudia Leite – na matéria “Claudia a todo vapor” (“Show!”, 20 de 
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maio), no tipo pergunta e resposta – e Wanessa Camargo – “Wanessa mais mulher” (“Show!”, 

5 de junho), na versão texto corrido. 

 Os conteúdos da categoria “outros” também são representativos. Ocupam 20,93% do 

total e dizem respeito aos formatos chamada (13,95%) e dica (6,98%).  

Em todas as capas do caderno “Show!”, são utilizadas quatro chamadas, 

correspondentes aos três tipos identificados por Lailton Costa (conforme Quadro 10): 

chamada-legenda (próxima ao logotipo), chamada completa (ocupando a maior parte da 

mancha gráfica) e chamada seca (no rodapé), as quais podem ser visualizadas na Figura 40, 

exposta anteriormente. Ainda compõe esse formato a chamada-índice, encontrada na “Revista 

da Hora”; esse tipo agrupa os assuntos da edição conforme suas especificidades temáticas, 

acompanhado por fotografias e chapéus (Figura 47). 

 

Figura 47 – Chamada-índice da “Revista da Hora”, de 21 de junho de 2009 (ASP) 
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A dica é encontrada principalmente na “Revista da Hora”, com sugestões sobre moda, 

gastronomia, turismo, entre outros, chegando a se estender por quatro páginas (Figura 48); na 

ocasião em que apareceu no “Show!” – “Para todos os gostos” (28 de maio) –, ocupou três 

páginas do tablóide. 

 

Figura 48 – Dica da “Revista da Hora”, de 21 de junho de 2009 (ASP) 
 

 

 

O gênero opinativo é pouco explorado. Seu principal formato é a crônica (3,49%), 

tendo como representante exclusivo o crítico e ensaísta Marcelo Coelho, que assina seus 

textos sob o pseudônimo Voltaire de Souza158. Numa avaliação qualitativa dessas matérias, 

observa-se que a principal tendência do autor é a de elaborar crônica do tipo satírico-

humorística, cujo objetivo, de acordo com Marques de Melo (2003c, p. 157), consiste em 

“criticar, ridicularizando ou ironizando fatos, ações, personagens; busca entreter, assumindo 

                                                 
158 Com esse pseudônimo, Marcelo Coelho já lançou dois livros: Vida bandida (1995, pela Editora Escuta) e 
Diários (2007, pela Editora Moderna). Algumas das crônicas que publica no Agora São Paulo são 
disponibilizadas em seu blog, no endereço http://marcelocoelho.folha.blog.uol.com.br/.  
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feição caricatural”. É o que se vê, por exemplo, no texto “Espirro federal” (“Show!”, 20 de 

maio), que aborda a epidemia da gripe A, popularmente chamada de “gripe suína”159, com 

humor e descontração (Figura 49). Mas os textos de Coelho – ou melhor, de Voltaire de 

Souza – não são apenas irônicos. “Trajetos do pó” (“Show!”, 5 de junho), por exemplo, é uma 

crônica analítica, a respeito do mal causado pelas drogas (Figura 50). 

 

Figura 49 – Crônica “Espirro federal”,  
de 20 de maio de 2009 (ASP) 

 

 

Figura 50 – Crônica “Trajetos do pó”,  
de 5 de junho de 2009 (ASP) 

 

 

                                                 
159 Pandemia de gripe ocorrida em 2009. Designada, inicialmente, como “gripe suína”, passou a ser chamada de 
“gripe A”. Trata-se de um surto global, cujos primeiros casos ocorreram no México, tendo se espalhado, 
posteriormente, pelo mundo.  
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Mesmo que o colunismo não seja comum à editoria, uma vez que é praticado no 

primeiro caderno, o formato consta duas vezes na “Revista da Hora”: numa coluna sobre 

celebridades, mais especificamente com notas (bochichos) acerca dos relacionamentos da 

socialite Paris Hilton e do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, e numa coluna social com 

aniversariantes da semana. 

 Com pouca expressividade, ainda surgem outros três formatos de opinião: a resenha 

(0,58%) – “Ex-amigas viram rivais” (“Show!”, 20 de maio), assinada por Diego Palmieri, 

sobre a comédia Noivas em guerra –; o editorial (0,58%) – “Roteiro para um inverno quente” 

(“Revista da Hora”, 21 de junho), com características comuns às revistas, ou seja, o fato de 

ser assinado e ter caráter promocional –, e a carta (0,58%) – seção “Mande seu recado” 

(também encontrado na “Revista da Hora”, 21 de junho), com pequenos textos e algumas 

fotos encaminhados à redação pelos leitores (Figura 51). 

 
Figura 51 – Seção de cartas da “Revista da Hora”, de 21 de junho de 2009 (ASP) 

 

 

 
A respeito das cartas publicadas pela “Revista da Hora”, vale dizer que elas não são 

primordialmente opinativas, mas correspondem àquilo que Marques de Melo (2003c, p. 177) 

chama de “último alento de muitos cidadãos que querem dizer alguma coisa a seus 

contemporâneos”. 
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Finalmente, o gênero interpretativo figura em dois formatos, ambos encontrados na 

revista “ShowTV!” (13 de junho): dossiê (0,58%) – com a matéria “O véu do SBT”, 

distribuída em cinco páginas, com diferentes conteúdos relacionados à estreia da novela 

“Vende-se um véu de noiva”, no SBT (Figura 52) – e perfil (0,58%) – “Consultório virtual do 

Dr. Pet”, sobre o zootecnista Alexandre Rossi, que comanda o quadro “Dr. Pet”, no programa 

“Domingo Espetacular”, na Record. 

 

Figura 52 – Páginas centrais do dossiê “O véu do SBT”, de 21 de junho de 2009 (ASP) 
 

 

 
 Não houve incidência dos formatos artigo, comentário, caricatura (gênero opinativo), 

cronologia e análise (interpretativo). Também não foi registrada nenhuma inserção do gênero 

diversional. 

 

 

1.4.5. Temáticas 

 

 Em paralelo aos dados já apresentados sobre a geografia política e a cartografia 

cultural, a temática da editoria concentra-se principalmente na TV, que ocupa 40,7% do 

conteúdo. É natural que esse assunto figure no maior espaço, tendo em vista os roteiros e 
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serviços diários do caderno “Show!” – além, é claro, das várias reportagens sobre as tramas 

ficcionais e sobre as novas atrações da telinha –, bem como a revista semanal “ShowTV!”, 

que se dedica, basicamente, a essa pauta.  

  

Tabela 20 – Temas do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Artes cênicas 1  1  2   4 
Autorreferência       1 1 
Celebridades   2   1 2 5 

Cinema 2 3 7 2 4 2 2 22 
Comportamento       1 1 

Consumo       1 1 
Cotidiano 1 1 1 1 1 1  6 

Cursos       1 1 
Festas populares     2  2 4 

Gastronomia       2 2 
Miscelânea 1 1 1 1 1 1 5 11 

Moda       2 2 
Música 1 4 2 6 6 2 2 23 
Rádio 4       4 

Sociedade       1 1 
Saúde e beleza       2 2 

Tecnologia      6 4 10 
Turismo    1   1 2 

TV 9 14 12 13 6 12 4 70 
Total 19 23 26 24 22 25 33 172 

 

Gráfico 20 – Temas do jornalismo de variedades no Agora São Paulo 
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Música (13,37%) e cinema (12,79%) vêm logo atrás, também organizados em 

diferentes formatos. Miscelânea (6,4%), subcategoria identificada nos roteiros, que oferecem 
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múltiplas opções de lazer, é o quarto item da lista, sucedida pelo tema tecnologia (5,81%). 

Esse último merece destaque: nas revistas do final de semana, aparecem em várias unidades, 

como na reportagem “Novo buscador da Microsoft” (“ShowTV!”, 13 de junho) – a respeito 

do lançamento da ferramenta Bing, criada para concorrer com o Google – e na dica “Envie 

seus arquivos para o Mega Upload” (“Revista da Hora”, 21 de junho), que orienta a como 

armazenar arquivos digitais em um espaço virtual. 

O tópico cotidiano (3,49%) é exclusivo das crônicas de Voltaire de Souza, como já foi 

explicado anteriormente. Em seguida, aparece o mote celebridades (2,91%), identificado em 

entrevistas e na coluna sobre relacionamento de famosos. Festas populares, artes cênicas e 

rádio têm a mesma representatividade: 2,33%.  

Pouco vigentes, aparecendo apenas duas vezes cada, são os temas saúde e beleza, 

gastronomia, moda e turismo (cada um somando 1,16%). São mais comuns à revista 

dominical, que não tem elo exclusivo com o agendamento. Aliás, a respeito do levantamento 

dessas pautas, Marina Yakabe explica que elas “são definidas em reuniões semanais com os 

repórteres, que dão suas sugestões” 160. 

A lista de temas ainda é complementada pelos itens comportamento – serviço “Ache 

seu amor” –, consumo – serviço “Quentinho no sofá”, sobre artefatos para o inverno –, cursos 

– serviço homônimo –, sociedade – coluna “Divulgue aqui sua festa” – e autorreferência – 

“Ganhe ingresso de show”, a respeito de uma promoção realizada pelo jornal. Cada unidade 

corresponde a 0,58% cada, tendo sido encontradas exclusivamente na “Revista da Hora”. 

 Na editoria, também há vestígios de conteúdos não-jornalísticos. O caderno “Show!” 

traz duas páginas com astrologia, horóscopo, jogos e piadas. Esses mesmos itens ocupam três 

páginas e meia da revista “ShowTV!”. Já a “Revista da Hora” oferece receitas culinárias e 

mais quatro páginas de consultórios, os quais, segundo Luiz Beltrão (2006, p. 124), “são 

colunas de respostas a consultas do leitor sobre assuntos os mais diversos”. Citando Fraser 

Bond, o autor brasileiro assegura que “o chamariz mágico” dessa seção resulta “do prestígio 

da palavra impressa”, pois “o leitor que poderia obter um conselho de um parente, amigo, 

sacerdote ou especialista, prefere consultar alguém que nada conhece do seu passado ou das 

circunstâncias de sua vida”. Não se caracteriza, todavia, como um formato dos gêneros 

jornalísticos, mas, sim, do gênero educacional, mais especificamente do desdobramento 

educação informal (DIAS et al, 1998, p. 17). As unidades identificadas correspondem aos 

temas tecnologia, saúde e outros assuntos do cotidiano. 

                                                 
160 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 12 de outubro de 2009. 
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1.5. Perfil microrregional: as variedades na Gazeta do Tatuapé 

 

Jornal de bairro, a Gazeta do Tatuapé não separa seu conteúdo em cadernos. O 

material é distribuído ao longo de 24 páginas semanais (formato standard)161, conforme o 

tema abordado. Assuntos ligados ao cotidiano são os que mais aparecem, sempre se 

reportando a fatos ocorridos na Zona Leste de São Paulo. 

Ainda que não sejam introduzidas em um caderno específico daquele semanário, as 

variedades podem ser encontradas, regularmente, em três seções fixas: 

 

a) “Notas sociais” e “Artes e Espetáculos”: colocadas lado a lado, com coluna social 

(sem assinatura), serviço sobre espetáculos teatrais (com peças selecionadas por 

Mauro Tadeu Silva) e roteiro de cinema; eventualmente, a página ainda é ocupada 

por notas e notícias de outras naturezas (Figura 53). 

 

Figura 53 – Seção “Notas sociais” e “Artes e Espetáculos”, de 24-30 de maio de 2009 (GT) 
 

 
                                                 
161 Cabe acrescentar que a maior parte da superfície impressa do jornal é ocupada por anúncios publicitários e 
por classificados. 
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b) “Roteiro gastronômico”: acompanha os anúncios publicitários de estabelecimentos 

relacionados ao ramo da gastronomia – como pizzarias e restaurantes –, oferecendo 

matéria jornalística sobre algum assunto relacionado aos prazeres da mesa; na 

mesma página, consta ainda, semanalmente, a coluna “Sociedade em Destaque”, 

assinada por Alfredo Luiz (Figura 54). 

c) “Aqui...Mulher”: página visivelmente destinada ao público feminino, sempre traz 

uma matéria principal – em diferentes formatos, como dica e reportagem – e outros 

conteúdos sobre opções de lazer (Figura 55).  

 

Figura 54 – Seção “Roteiro gastronômico”,  
de 24-30 de maio de 2009 (GT) 

 

 

Figura 55 – Seção “Aqui...Mulher”,  
de 24-30 de maio de 2009 (GT) 

 

 

 

É importante esclarecer que, embora sejam sempre diagramadas da mesma maneira e 

apresentem elementos gráficos que as distinguem, essas páginas nem sempre são localizadas 

no mesmo lugar. Há edições, por exemplo, em que a seção “Roteiro Gastronômico” é a 

número 11; em outras, é a número 9, e assim por diante. O mesmo ocorre com as demais 

divisões. 
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De acordo com o diretor responsável pelo jornal, Jaime Braz Romano162, esses espaços 

obedecem à seguinte ordem de prioridade: “Notas sociais” procura evidenciar, 

principalmente, os casamentos e aniversários da sociedade local; “Artes e Espetáculos” se 

pauta pelas peças teatrais que estão em cartaz, preferencialmente nos teatros da região em que 

cobre (embora não deixe, em alguns casos, de indicar atrações de outros bairros, como a 

região central de São Paulo); “Aqui...Mulher” trabalha pautas sugeridas por assessorias, e 

“Roteiro Gastronômico” está “diretamente ligado ao setor comercial”, acompanhando 

novidades e possibilidades oferecidas pelos restaurantes do bairro. 

 

 

1.5.1. Códigos 

 

A exemplo da maior parte dos jornais abordados nesta pesquisa, o código ilustrado é o 

mais representativo nas seções de variedades da Gazeta do Tatuapé, totalizando 66% das 

unidades contabilizadas.  

 
Tabela 21 – Codificação do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 

Categoria 03-09/05 10-16/05 17-23/05 24-30/05 31/05-06/06 Total 
Código verbal 2 4 3 2 4 15 

Código ilustrado 5 6 7 5 6 29 
Total 7 10 10 7 10 44 

 
Gráfico 21 – Codificação do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 

Código verbal
34%

Código ilustrado
66%

 
                                                 
162 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 19 de outubro de 2009. 
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Apesar de – em razão do próprio projeto gráfico do veículo –, as fotografias não 

ocuparem um espaço tão grande, quase todo o conteúdo das seções mencionadas é codificado 

com a fusão de texto e imagem. Detalhamento qualitativo dos dados esboçados na Tabela e no 

Gráfico 21 ainda revela que apenas as seções “Roteiro gastronômico” e “Aqui...Mulher” são 

coloridas. A página com “Notas sociais” e “Artes e espetáculos” é sempre impressa em P&B. 

 

 

1.5.2. Geografia política 

 

A geografia política da editoria em foco está polarizada em apenas duas esferas: local 

e global. Os dados apresentados na Tabela e no Gráfico 22 mostram que, de fato, os assuntos 

ligados aos bairros que o jornal atinge são os de maior interesse, abrindo apenas um irrisório 

espaço para matérias de abrangência global. 

 

Tabela 22 – Geografia política do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 
Categoria 03-09/05 10-16/05 17-23/05 24-30/05 31/05-06/06 Total 

Global  1 1 1 1 4 
Nacional       
Regional       

Local 7 9 9 6 9 40 
Total 7 10 10 7 10 44 

 

Gráfico 22 – Geografia política do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 

Global
9%

Local
91%

 

 
Importa destacar, no entanto, que o fato de a categoria local representar 91% do 
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conteúdo não significa que o mesmo peso espelhe a identidade do Tatuapé e de outros bairros 

da Zona Leste de São Paulo. Assim como foi percebido em outros veículos, é comum que o 

semanário se paute pela agenda de atrações à disposição dos moradores locais, as quais não 

são exatamente características dali. São, na maioria das vezes, opções de entretenimento sem 

vínculo direto com aquelas adjacências; somente estão em cartaz nos espaços inseridos no 

raio de circulação da folha, como o roteiro de filmes e os serviços de teatro. 

A conjuntura global, que ocupa 9%, ancora-se, principalmente, na seção 

“Aqui...Mulher”, que, em geral, oferece sugestões para o cotidiano das mulheres ou, então, 

evidencia tendências. Na edição de 31 de maio a 6 de junho, a dica “Beleza no feminino” 

mostrou como se manter bela durante o inverno (Figura 56). 

 

Figura 56 – Dica “Beleza no feminino”, de 30 de maio - 6 de junho de 2009 (GT) 
 

 

 
 
1.5.3. Cartografia cultural 

 

Reforçando o que foi observado das outras vezes, a maioria do conteúdo de variedades 

da Gazeta do Tatuapé conota a cultura de massa (47,73%), com as colunas e os assuntos 

ligados a cinema e shows. Exemplo é o serviço “Jantar dançante no Monte das Oliveiras” (24 

a 30 de maio), a respeito da agenda de almoços e jantares musicais num hotel fazenda, na qual 

está incluída a apresentação do cantor Leonardo. 
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Tabela 23 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 
Categoria 03-09/05 10-16/05 17-23/05 24-30/05 31/05-06/06 Total 

Cultura erudita 1 1 1 1 1 5 
Cultura de massa 4 4 4 5 4 21 
Cultura popular 2 5 5 1 5 18 

Total 7 10 10 7 10 44 
 

Gráfico 23 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 

Cultura erudita
11,36%

Cultura de massa
47,73%

Cultura popular 
40,91%

 

 
Mas também não se pode deixar de frisar que uma parcela significativa dos textos 

assimila a cultura popular. Há vestígios desse sistema, por exemplo, nas dicas “Nove meses 

de mudanças” (10 a 16 de maio) e “As grandes escolhas” (24 a 30 de maio) – ambas 

encontradas na seção “Aqui...Mulher” –, com sugestões a respeito do que fazer durante a 

gravidez e no período de preparação para o casamento, respectivamente. Além disso, foram 

identificadas algumas notas sobre bazares beneficentes – comuns à ação comunitária –, sobre 

cursos gratuitos e sobre reuniões de grupos organizados, como os Alcoólicos Anônimos (AA), 

ilustradas pela Figura 57. 

 
Figura 57 – Notas sobre ações comunitárias, de 24-30 de maio de 2009 (GT) 
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A cultura erudita é representada exclusivamente pelos serviços de teatro. Aliás, sobre 

esse aspecto, vale registrar que, apesar de o jornal ser distribuído gratuitamente, não se notou 

que a equipe editorial tenha interesse em sugerir apenas opções gratuitas ou a preços módicos. 

Um exemplo: na seção “Artes e espetáculos” da edição de 16 a 23 de maio, há o resumo da 

peça A Cabra ou Quem é Sylvia?, adaptada e dirigida por Jô Soares, cujos ingressos chegam a 

R$ 80 no final de semana. 

 

 

1.5.4. Gêneros e formatos 

 

O gênero utilitário também é o carro-chefe do jornalismo de variedades praticado pela 

Gazeta do Tatuapé, muito embora só esteja circunscrito em apenas dois formatos: serviço 

(20%) e roteiro (11,36%), os quais se ocupam dos assuntos já explicitados. 

 

Tabela 24 – Gêneros e formatos do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 
Categoria 

Gênero Formato 
03-09/05 10-16/05 17-23/05 24-30/05 31/05-06/06 Total 

Nota 1 4 2  1 8 
Notícia   1  2 3 

Reportagem    1 1 2 
Informativo 

Entrevista       
Editorial       

Comentário       
Artigo       

Resenha       
Coluna 2 2 2 2 2 10 
Crônica       

Caricatura       

Opinativo 

Carta       
Dossiê       
Perfil   1   1 

Enquete       
Interpretativo 

Cronologia       
História de  

interesse humano       
Diversional 

História colorida       
Indicador       
Cotação       
Roteiro 1 1 1 1 1 5 

Utilitário 

Serviço 3 2 2 2 2 11 
Outro Dica  1 1 1 1 4 

Total 7 10 10 7 10 44 
 

Na sequência, o gênero informativo incorpora os formatos nota (18,18%), notícia 

(6,82%) e reportagem (4,55%). Não foi identificada nenhuma ocorrência da entrevista. Sobre 

a notícia e a reportagem, cabe uma observação: nas seções de variedades do semanário, elas 
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costumam aparecer com a sua característica natural de trazer à tona algum acontecimento que 

já eclodiu na sociedade. Esse fato coloca o jornal em oposição aos demais, que geralmente 

publicam esses formatos – especialmente o segundo – em torno de algum acontecimento –

evento, geralmente – ainda em processo. 

 
Gráfico 24 – Gêneros e formatos do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 

Informativo
29,55%

Opinativo
22,73%

Interpretativo
2,27%

Utilitário
36,36%

Outros
9,09%

 

  
A coluna (22,73%) é a representante única do gênero opinativo, tendo sido 

identificada apenas no tipo social, com duas unidades semanais. Elas reforçam as 

características locais do veículo, dando destaque para moradores do Tatuapé. “Notas sociais” 

é a única em que as notas acompanham fotografias, geralmente de aniversariantes; “Sociedade 

em destaque” só menciona o nome de pessoas que, provavelmente, são conhecidas no bairro 

como pode ser observado na edição de 3 a 9 de maio (Figura 58). 

 
Figura 58 – Coluna “Sociedade em destaque”, de 3-9 de maio de 2009 (GT) 
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Do gênero interpretativo, foi registrado somente um perfil (2,27%): “Tatuapeense cria 

maquete antifumo” (17 a 23 de maio). O texto focaliza o aposentado José Luiz Mendieta, que 

– depois de ter fumado por 70 anos – tem se dedicado a combater o tabagismo (Figura 59). 

 

Figura 59 – Perfil “Tatuapeense cria maquete antifumo”, de 17-23 de maio de 2009 (GT) 
 

 

 
 Ainda foi encontrado o formato dica – com quatro UIs (9,09%) –, inserido na 

categoria outros. Só para reforçar o que já dito: os textos dessa natureza, geralmente 

encontrados na seção “Aqui...Mulher”, sugerem alternativas de moda, beleza, saúde, entre 

outros assuntos. 

Não houve indícios da utilização dos formatos entrevista (gênero informativo), 

editorial, comentário, artigo, resenha, crônica, caricatura, carta (opinativo), dossiê, enquete, 

cronologia (interpretativo), história de interesse humano, história colorida (diversional), 

indicador, cotação.  

 

 

1.5.5. Temáticas 

 

Certamente pelo fato de o jornal buscar dar visibilidade à comunidade local – e, por 

isso mesmo, manter duas colunas sociais em cada edição –, o tema sociedade é o mais 

frequente nas seções de variedades da Gazeta do Tatuapé, com 22,73% do total. E é 

exatamente no colunismo que o assunto figura, expondo ao leitor – como já foi explicado – 

alguns moradores daquele bairro.  
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Tabela 25 – Temas do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 
Categoria 03-09/05 10-16/05 17-23/05 24-30/05 31/05-06/06 Total 

Artes cênicas 1 1 2 1 2 7 
Celebridades   1   1 

Cinema 1 1  1 2 5 
Comportamento    1  1 

Consumo 1     1 
Cursos 1     1 

Esportes  1    1 
Evento comunitário  3 1 1 1 6 

Gastronomia 1 1 1  1 4 
Moda   1   1 

Música   1 1 1 3 
Personagem   1   1 
Sociedade 2 2 2 2 2 10 

Saúde e beleza  1   1 2 
Total 7 10 10 7 10 44 

 

Gráfico 25 – Temas do jornalismo de variedades na Gazeta do Tatuapé 
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Essa percepção sobre a predominância do tema sociedade vai ao encontro das 

declarações do diretor Jaime Romano, que afirma o seguinte: “Procuramos sempre abordar 

tudo que se relaciona à região e seus moradores, para todos os tipos de leitor”163. 

Outros temas recorrentes são aqueles suscitados por agendamento: artes cênicas 

(15,91%) – com o serviço semanal de teatro e com algumas matérias em outras páginas, como 

na nota “Teatro no Belém”, sobre apresentações de teatro de bonecos (seção “Aqui...Mulher”, 

edição de 31 de maio a 6 de junho) – e cinema (11,36%) – em razão do roteiro, vigente tem 

todas as edições. 

                                                 
163 Entrevista concedida ao autor, via e-mail, em 19 de outubro de 2009. 
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Evento comunitário (13,64%) também é habitual, assim como gastronomia (9,09%), 

comum à página “Roteiro Gastronômico”, embora nem sempre a matéria principal daquele 

espaço remeta a esse assunto; na edição de 24 a 30 de maio, por exemplo, o serviço “Jantar 

dançante no Monte das Oliveiras” versa sobre atrações musicais num restaurante. 

Música (6,83%) e a dobradinha saúde e beleza (4,55%) também aparecem mais de 

uma vez. Os demais assuntos encontram somente um espaço cada, com representatividade de 

2,27%. Alguns são assuntos locais – consumo, cursos, esportes, personagem – e outros têm 

abrangência global – moda, comportamento e celebridades. 

Diferentemente dos outros veículos, as seções da Gazeta do Tatuapé aqui analisadas 

não destinam espaço para jogos, histórias em quadrinhos ou outros formatos de 

entretenimento, limitando-se apenas ao conteúdo jornalístico e aos anúncios publicitários. 

 

 

2. Identidade nacional 

 

Os frutos da prática jornalística, apesar de muitas vezes serem “dotados de sabores 

regionais” (MARQUES DE MELO, 2009c, p. 3), também possuem características nacionais, 

as quais podem ser visualizadas em grandes veículos jornalísticos, que geralmente circulam 

por todo o país.  

Seguindo as orientações metodológicas que guiaram a pesquisa comparativa liderada 

por José Marques de Melo e Adolpho Queiroz (1998, p. 157), a respeito da identidade da 

imprensa brasileira no final do século 20, este estudo elegeu a Folha de S.Paulo como 

contraponto às observações feitas em torno dos jornais regionais. A intenção, obviamente, não 

é entender se os dois polos – nacional e regional – são diferentes, pois eles realmente são. Mas 

a comparação estabelecida é útil para apontar algumas tendências comuns a ambos.   

 

 

2.1. As variedades na Folha de S.Paulo 

  

Na Folha de S.Paulo, a editoria de variedades está concentrada no caderno “Ilustrada”, 

em formato standard (Figura 60), descrito assim no site de apresentação do jornal: “A Folha 

Ilustrada traz a melhor cobertura do que há de mais original e relevante nas áreas de cultura e 

entretenimento. Crítica e ousada, a Ilustrada fala sobre discos, gastronomia e muito mais. Seus 

colunistas garantem análise, humor e diversidade de pontos de vista” (CADERNOS 
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DIÁRIOS, 2009, on-line). Na região metropolitana de São Paulo, o caderno ainda é 

acompanhado do suplemento “Acontece”164, com programação de entretenimento daquelas 

redondezas. 

 
Figura 60 – Capa do caderno “Ilustrada”, de 5 de junho de 2009 (FSP) 

 

 
 

O caderno começou a circular em 1958 – com o nome de “Folha Ilustrada”, o qual 

carregou durante muitos anos –, nas extintas Folha da Noite e Folha da Tarde. No final do 

ano seguinte, mais precisamente entre os dias 5 e 31 de dezembro de 1959, além de ser 

encartado nos dois jornais mencionados, também foi publicado pela Folha da Manhã. Assim, 

saía três vezes ao dia. Em janeiro de 1960, com a fusão das três publicações em uma só, que 

recebeu o nome de Folha de S.Paulo (LINS DA SILVA, 1988, p. 42), a “Ilustrada” também 

passou a ser editada uma vez ao dia. 

Mas, no veículo – ou “nos veículos”, levando em consideração os momentos que 

antecederam sua unificação –, o espaço para as variedades sempre existiu. Logo que foi 
                                                 
164 Pelo fato de esta pesquisa considerar a Folha como um jornal de características nacionais, o suplemento 
“Acontece” não foi contemplado na análise, pois os dados observados em suas páginas poderiam enviesar os 
resultados finais. 
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criada, em 1921, a Folha da Noite – primeira dentre as três divisões mencionadas – mantinha 

dois espaços em torno do segmento: um, denominado “Diversão” – com informações sobre 

cinema, salões, circos e teatros –, e outro, “No mundo da arte”, voltado para a arte mais nobre 

(NUNES, 2003, p. 26). 

De 1958, quando a “Folha Ilustrada” foi criada, até os anos 1980, já denominada 

somente “Ilustrada”, comportava tanto os assuntos ligados ao entretenimento e às artes, como 

também abordava temas de outra natureza. Como relata Mônica Nunes (2003, p. 28), é 

somente naquela década “que a Ilustrada vai ter uma cobertura mais definida. Assuntos antes 

tratados, como turismo, ciências, migram para seus próprios cadernos. A Ilustrada começa a 

viver suas mais profundas mudanças – passa a tratar a cultura como um mercado”. 

A ideia central da “Ilustrada”, após as reformulações pelas quais a Folha foi submetida 

no período mencionado165, foi sinalizada por Márion Strecker, em 1989, da seguinte maneira: 

“O caderno pratica hoje o que veio a se chamar jornalismo antecipativo. Procura noticiar com 

antecedência produtos ou eventos aos quais seu leitor terá acesso no futuro. Não se exime 

porém de reportagens e de comentários críticos posteriores” (STRECKER, 1989, p. 96). 

Ainda hoje, pelo que se poderá observar a seguir, parece manter as mesmas características. 

 

 

2.1.1. Códigos 

 

Embora os códigos da “Ilustrada” mantenham certo equilíbrio, uma vez que a 

diferença entre os dois itens não é grande, há um predomínio das matérias codificadas com o 

casamento de texto e imagem.  

 
Tabela 26 – Codificação do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 

Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 
Código verbal 14 6 12 9 12 11 6 70 

Código ilustrado 17 10 12 13 13 10 16 91 
Total 31 16 24 22 25 21 22 161 

 

Observa-se, nesse conjunto formado pelo código ilustrado, que os recursos imagéticos 

não se prendem somente à fotografia. Ao contrário. É bastante comum que os artigos e 

algumas seções fixas sejam acompanhados de desenhos que correspondam ao assunto 

abordado pelo texto.  

                                                 
165 Essas mudanças, decorrentes do “Projeto Folha” – conjunto de medidas que estabeleceu padronizações no 
jornal –, estão devidamente explicadas no livro de Carlos Eduardo Lins da Silva (1988), Mil dias: os bastidores 
da revolução em um grande jornal. 
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Gráfico 26 – Codificação do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 

Código verbal
43%

Código ilustrado
57%

 
 
Também há de se notar, pelo acompanhamento da Tabela 26, que a representatividade 

dos dois códigos mantém certa constância. Os números só são elevados nos dias em que a 

editoria circulou com um maior número de páginas, como é o caso da segunda-feira, 4 de 

maio, quando foram publicados dois cadernos: “Ilustrada” e “Ilustrada 2”166, sendo esse 

segundo quase exclusivamente sobre a Virada Cultural167. 

 

 

2.1.2. Geografia política 

 

A identidade nacional do veículo é evidenciada pelos dados quantitativos: 40,37% das 

unidades dizem respeito a assuntos com enfoques que possam interessar a leitores de todo o 

país, principalmente os que procuram por informações sobre a programação da TV. 

 
Tabela 27 – Geografia política do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 

Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 
Global 7 3 7 10 14 8 8 57 

Nacional 10 7 12 4 8 12 12 65 
Regional         

Local 14 6 5 8 3 1 2 39 
Total 31 16 24 22 25 21 22 161 

                                                 
166 A leitura constante da Folha de S.Paulo faz notar que, nas ocasiões em que há a cobertura de algum evento de 
grande repercussão, o caderno “Ilustrada” desmembra-se em dois. 
167 Virada Cultural é um evento promovido anualmente, desde 2005, pela Prefeitura de São Paulo. Inspirado na 
Nuit Blanche, de Paris, seu objetivo é promover uma maratona cultural de 24 horas.  
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Gráfico 27 – Geografia política do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 
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Além de matérias informativas e utilitárias, a compreensão nacional também está 

relacionada aos artigos e colunas publicados regularmente. Esses formatos opinativos versam, 

quase sempre, sobre o cenário brasileiro. A coluna assinada por Mônica Bergamo, por 

exemplo, é essencialmente voltada para as celebridades do país; Marcelo Coelho, que escreve 

às quartas, também costuma privilegiar aspectos da mesma natureza.  

Embora tenha sua sede na capital paulista, observa-se que o signo local não é tão 

representativo. Ele só se manifesta em matérias sobre acontecimentos que possam ter 

repercussão em outros cenários – como a reportagem “A Bienal tem salvação?”, sobre a 

eleição do novo presidente da Fundação Bienal de São Paulo (28 de maio) – ou em coberturas 

de grandes eventos, como é o caso – já citado – da Virada Cultural. Também é válido registrar 

que, diferentemente da maioria dos outros cadernos analisados, a “Ilustrada” não oferece 

roteiros de atrações locais, provavelmente porque reserva esses conteúdos ao suplemento 

“Acontece”. 

Outro aspecto relevante é a carência do vínculo regional. É claro que os indicadores 

aqui apresentados só condizem à semana construída para análise, a qual não é suficiente para 

afirmar que assuntos regionais nunca figuram no caderno. Contudo, sua inserção, certamente, 

não é comum no cotidiano da editoria. Partindo da lógica que parece reger o tratamento dado 

aos acontecimentos locais, é possível dizer que matérias que esboçam a região Sudeste ou, 

mais especificamente, o interior do Estado de São Paulo, só aparecem quando são relevantes 

para outros contextos. 
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2.1.3. Cartografia cultural 

 

A cultura de massa é majoritária no conjunto de matérias da “Ilustrada”. Ocupa um 

espaço de 65%, tratando principalmente de atrações midiáticas e musicais, como será visto no 

item sobre as temáticas.  

 

Tabela 28 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 
Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Cultura erudita 11 4 10 15 4 8 4 56 
Cultura de massa 20 12 14 7 21 13 18 105 
Cultura popular         

Total 31 16 24 22 25 21 22 161 
 

Gráfico 28 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 
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Mesmo não sendo a mais incidente, a cultura erudita é representativa, como elucida o 

Gráfico 28. Diariamente, o caderno publica matérias a respeito de assuntos que interessam à 

elite – como a reportagem “Orquestra traz peças francesas e germânicas” (4 de maio), sobre a 

apresentação da Orchestra de La Suisse Romand na Sala São Paulo – e também traz à tona 

temas polêmicos, como na reportagem “‘Panorama estrangeiro’ é atacado na web” (4 de 

maio), que relata as discussões provocadas por conta de mudanças na tradicional mostra de 

arte brasileira realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP). 

O que chama a atenção é o fato de, em meio a 161 matérias, a cultura popular não ter 

encontrado lugar. Muito provavelmente, a questão é semelhante à que foi percebida com a 
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ausência da vinculação regional: o sistema de cultura popular só costuma figurar no jornal em 

casos especiais, quando o assunto é representativo.  

 

 

2.1.4. Gêneros e formatos 

 

Na Folha de S.Paulo, o jornalismo de variedades ainda está fixado em dois gêneros 

tradicionais: o informativo e o opinativo. Se há variações, elas correspondem ao gênero 

utilitário e, minoritariamente, ao interpretativo. O diversional, no entanto, não encontrou 

espaço nas edições analisadas. Também aparecem formatos que não haviam sido classificados 

por Marques de Melo – chamada e texto-legenda –, mas, do ponto de vista qualitativo, eles 

não chegam a se constituir novidade. 

 
Tabela 29– Gêneros e formatos do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 

Categoria 
Gênero Formato 

04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 

Nota 5 2 4 2 2 4 3 22 
Notícia 4 1 2 1 3 1  12 

Reportagem 6 2 5 3 5 2 3 26 
Informativo 

Entrevista 1    1 2 2 6 
Editorial         

Comentário   1    2 3 
Artigo 1 1 1 2 2 1  8 

Resenha 1 2 1  4 1 1 10 
Coluna 3 2 2 3 2 1 2 15 
Crônica         

Caricatura  1 1 1 1 1 1 6 

Opinativo 

Carta         
Análise 1   1 1  1 4 
Dossiê    1    1 
Perfil         

Enquete         
Interpretativo 

Cronologia 1       1 
História de  

interesse humano         Diversional 
História colorida         

Indicador 2 2 2 2 2 3 2 15 
Cotação         
Roteiro         

Utilitário 

Serviço 3 1 3 2  3 2 14 
Chamada 3 2 2 3 2 2 3 17 

Outros 
Texto-legenda    1    1 

Total 31 16 24 22 25 21 22 161 
 

 Do gênero informativo, o formato mais comum é a reportagem (16,15%), que 

desdobra fatos que já se configuraram – como é o caso da reportagem “Êxito de público 

produz efeito ‘panela de pressão’” (4 de maio), a respeito da Virada Cultural, que ocorrera no 
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dia anterior – ou acontecimentos em processo – “USP teme perder obras de Edemar” (20 de 

maio), que tem como foco os trâmites legais que devem definir o destino de uma coleção de 

obras de arte mantida pela Universidade de São Paulo. Os outros formatos informativos 

também são usuais, ocupando os seguintes espaços: nota (13,66%) – utilizada em todas as 

edições –, notícia (7,45%) e entrevista (3,73%). 

 
Gráfico 29– Gêneros e formatos do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 
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O gênero opinativo é praticado em cinco formatos. O principal é a coluna (9,32%), 

que aparece no tipo especializada – por exemplo, “Outro Canal”, assinada por Daniel Castro, 

sobre televisão (Figura 61) – e no tipo sobre celebridades – “Mônica Bergamo”. 

 
Figura 61 – Coluna “Outro canal”, de 28 de maio de 2009 (FSP) 
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 Resenha (6,21%) é o segundo formato opinativo mais praticado, sempre no tipo 

segmentada, como as de cinema, assinadas por Sérgio Rizzo, ou as de filme em exibição na 

TV, escritas quase diariamente por Inácio Araújo.  

O artigo (4,97%) aparece quase todos os dias da semana, bem como a caricatura 

(3,73%). Essa última só foi identificada no tipo verbal, sendo produzida exclusivamente por 

José Simão, que se autointitula “o esculhambador-geral da República”. Suas matérias 

constituem-se em texto humorístico destinado a ridicularizar e criticar situações e figuras 

destacadas pela mídia. Como exemplo, pode ser citada a caricatura que leva o título “Ueba! 

Exclusivo! Susan Boyle é gostosa!” (28 de maio), na qual o autor aborda, dentre outros 

assuntos, a cantora amadora escocesa que se tornou célebre ao participar do programa de 

calouros “Britain’s Got Talent”, da rede britânica de televisão ITV (Figura 62). 

 

Figura 62 – Caricatura verbal, de 28 de maio de 2009 (FSP) 
 

 

 

O último representante do gênero opinativo é o comentário (1,86%), correspondendo a 

textos de figuras renomadas, que analisam acontecimentos noticiados pela imprensa. Um 

exemplo: o texto de Ferreira Gullar, “A danação da herança” (21 de junho), a respeito das 

atitudes dos herdeiros do pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi (1896-1988), que querem 

cobrar altos preços para que as obras do artista – mesmo as de colecionadores – sejam 

reproduzidas em catálogos. 

Também tem peso, na “Ilustrada”, o gênero utilitário, mesmo só aparecendo com dois 

formatos: indicador (9,32%) e serviço (8,7%). O primeiro, como sempre, indica a 

programação televisiva; já o segundo oferece algo a mais, como resumos de filmes agendados 

por canais de TV ou, então, no domingo, breves sinopses dos capítulos das novelas que serão 

exibidos durante a semana, os quais contribuem com as decisões sobre aquilo a que assistir 

diariamente. 
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Residual, o gênero interpretativo foi adotado, nas edições analisadas de “Ilustrada”, 

em três formatos: análise (2,48%), cronologia (0,62%) e dossiê (0,62%). A análise aparece 

como complemento de um assunto tratado por outro gênero; é o que ocorre na edição de 4 de 

maio, com o texto “Augusto foi nosso Brecht”, escrito por Aderbal Freire-Filho, que 

acompanha a reportagem “200 dão adeus a Boal ao som de Chico”, sobre o enterro de 

Augusto Boal. Aliás, na mesma página com a matéria sobre o criador do teatro do oprimido, 

também se encontra o único vestígio da cronologia, que elenca as principais peças escritas 

pelo dramaturgo (Figura 63). 

 
Figura 63 – Cronologia, de 4 de maio de 2009 (FSP) 
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O único dossiê localizado (0,62%) foi o da edição de 28 de maio, com vários itens a 

respeito da já citada eleição na Fundação Bienal de São Paulo. 

 Finalmente, dos dois formatos submetidos à categoria “outros” são a chamada 

(10,56%) – que aparece nos tipos chamada-legenda e chamada-seca – e texto-legenda 

(0,62%), semelhante ao que foi ilustrado nas observações acerca do Valeparaibano. 

 Vale ressaltar que o roteiro, comum a todos os outros veículos, não foi localizado nas 

páginas da “Ilustrada”. Uma possível explicação é o fato de o caderno manter o suplemento 

diário voltado à Grande São Paulo, no qual há a programação dos cinemas da região, bem 

como de outras ofertas de lazer. Além desse formato, constatou-se que, no caderno, também 

não são praticados o editorial, a crônica, a carta (gênero opinativo), o perfil, a enquete 

(interpretativo), a cotação (utilitário) e os dois formatos do gênero diversional: história de 

interesse humano e história colorida. 

 

 

2.1.5. Temáticas 

 

Mesmo não tendo a prestação de serviços como principal marca, a “Ilustrada” aborda 

significativamente o assunto televisão (24,84%), que ocupa o topo dessa lista, contabilizando 

40 unidades. Logo em seguida, confirmando a influência da cultura massiva, encontram-se os 

temas cinema (15,53%) – principalmente nas resenhas de filmes – e celebridades (13,04%) – 

encontrado diariamente na coluna de Mônica Bergamo e em outros formatos. 

 
Tabela 30 – Temas do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 

Categoria 04/05 12/05 20/05 28/05 05/06 13/06 21/06 Total 
Artes cênicas 1  1  3   5 
Artes visuais 2   3   1 6 

Autorreferência 1   1  2 2 6 
Celebridades 6 1 1 1 5 3 4 21 

Ciência 1       1 
Cinema 4 5 5 3 6  2 25 

Cotidiano   1 2 1 1 1 6 
Gastronomia    4    4 
Jornalismo 4       4 
Literatura 1   1 2 8 2 14 

Miscelânea 4 1   1   6 
Moda     2   2 

Patrimônio histórico   2     2 
Política   1     1 

Políticas culturais      2 1 3 
Música 1 2 8 2    13 

Questões urbanas  2      2 
TV 6 5 5 5 5 5 9 40 

Total 31 16 24 22 25 21 22 161 
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Gráfico 30 – Temas do jornalismo de variedades na Folha de S.Paulo 
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Outros assuntos tratados comumente são literatura (8,7%) e música (8,07%). É 

interessante observar, pela leitura da Tabela 30, que o primeiro desses dois corresponde ao 

principal número de matérias do sábado (do mesmo modo como cinema é o mais pautado na 

edição de sexta, e música surge com vigor na terça). Parece, ao menos numa avaliação 

primária, que cada edição elege um tema principal. É evidente, no entanto, que seria 

necessário um acompanhamento constante do caderno para poder afirmar que o privilégio 

dado a determinada temática obedece sempre à mesma lógica sequencial, ou seja, que os 

assuntos de música aparecem constantemente na terça, e os de cinema, na sexta (o que é bem 

provável, pois esse é o dia das estreias). Caso essa tendência não fosse observada, a 

constatação feita por este estudo responderia apenas a uma seleção natural, vinculada à 

agenda das semanas em que circularam os números que constituem a amostra. 

Os demais temas ocupam menos de 5% do total. Dentre eles, os mais frequentes são 

cotidiano (3,73%), miscelânea (3,73%), artes visuais (3,73%) e autorreferência (3,73%), 

sendo esse último constituído por matérias que tratam sobre as promoções da Folha de 

S.Paulo, como a reportagem “Folha traz ‘Robin Hood’ de Errol Flyn” (21 de junho), sobre a 

Coleção Folha Clássicos do Cinema.  

Artes cênicas (3,12%), gastronomia 2,48% – na quarta-feira, com a seção “Comida” – 

e jornalismo (2,48%) também aparecem com certa relevância. Os menos usuais são políticas 

culturais (1,86%), questões urbanas (1,24%), moda (1,24%) patrimônio histórico (1,24%), 

política (0,62%) e ciência (0,62%), sendo esses dois últimos abordados apenas em artigos.  



 
223 

 

Os itens que não dizem respeito ao jornalismo concernem a horóscopo, quadrinhos e 

jogos (Sodoku e palavras-cruzadas). Constam em todas as edições, ocupando quase uma 

página inteira. 

 

 

3. Perfis comparados 

 

José Marques de Melo costuma dizer que o campo científico da comunicação – 

principalmente no que diz respeito ao trabalho investigativo sobre os processos 

comunicacionais – só consegue avançar quando as pesquisas se dedicam a comparar 

tendências. Assimilando o legado de Jacques Kayser, considerado pioneiro do jornalismo 

comparado, o professor defende que a observação empírica que não se afasta das 

“peculiaridades dos sistemas midiáticos na geografia planetária” (MARQUES DE MELO, 

2009d, p. 55) é eficiente para entender o comportamento da imprensa frente às múltiplas 

possibilidades que contornam o exercício da atividade jornalística. 

Reforça-se, portanto, que não foi ao acaso a escolha de jornais de naturezas distintas 

para o cumprimento deste estudo. Identificar as características de cada um deles permitiu a 

percepção dos aspectos que são costumeiros na prática do jornalismo de variedades, bem 

como possibilitou visualizar as diferenças que se manifestam conforme o cenário em que 

determinado veículo se insere. 

No entanto, é fato que, colocadas lado a lado, as seis publicações apresentam mais 

similaridades do que contrastes. Essas comparações, portanto, podem ser indícios de 

características hegemônicas da editoria que se constitui como foco de interesse deste trabalho, 

conforme será discutido na sequência. 

 

 

3.1. Predominância do código ilustrado 

  

Por ser a editoria de variedades um espaço ligado ao entretenimento, não é estranho 

que seus conteúdos sejam principalmente apresentados pelo código ilustrado, que une textos a 

fotografias, desenhos e gráficos (geralmente coloridos). Com exceção do Correio do Povo, no 

qual o código verbal é dominante – talvez pelo próprio número reduzido de páginas (apenas 

quatro, durante a semana) e pela carteira de atrações de Porto Alegre que urgem ser noticiadas 

–, todos os outros veículos aderem principalmente à codificação ilustrada. 
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Gráfico 31 – Codificação do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 
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No caso do Diário do Nordeste, há uma disparidade entre os dois códigos, e no Agora 

São Paulo também se percebe um hiato significativo entre um e outro. Distância um pouco 

menor, mas ainda assim considerável, é a que se observa na Gazeta do Tatuapé, no 

Valeparaibano e na Folha de S.Paulo. 

É importante deixar claro que o uso dos códigos não está afastado dos projetos 

gráficos das publicações, os quais sinalizam os espaços que costumam ser ocupados por 

textos e por imagens. Assim sendo, é obvio que cada veículo tem sua particularidade, tendo 

em vista que é diagramado conforme determinada projeção, além, é claro, de corresponder ao 

espaço disponível (não só do ponto de vista dos centímetros quadrados, como também do 

número de páginas). Mas as proporções indicadas no Gráfico 31 são fortes indicadores de que 

a editoria de variedades é comumente atrelada aos recursos visuais, principalmente das 

fotografias, as quais – como já foi colocado no correr deste capítulo – são bastante exploradas 

pelos veículos. 

 

 

3.2. Influência nacional 

  

Ao apresentar os resultados da pesquisa sobre a identidade da imprensa brasileira no 

final do século 20, Marques de Melo e Queiroz (1998, p. 208) afirmaram que os jornais do 

interior justificam sua existência “a partir dos destaques locais e regionais que promovem”. 
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Essa conclusão, no entanto, só foi parcialmente observada no jornalismo de variedades 

analisado por esta investigação, uma vez que – excluída a Folha de S.Paulo, a qual, de fato, se 

firma na identidade brasileira –, os jornais valorizam pautas de entretenimento nem sempre 

relacionadas aos lugares em que circulam. 

 

Gráfico 32 – Geografia política do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 
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No Valeparaibano e no Agora São Paulo, a influência nacional é evidente, ocupando, 

em ambos os casos, a maior parcela das categorias apontadas no Gráfico 32. Além disso, 

apesar de o Diário do Nordeste abarcar uma grande quantia de matérias locais, a soma dos 

itens global e nacional ultrapassa o conjunto local/regional. Por conseguinte, é somente no 

Correio do Povo e na Gazeta do Tatuapé que os vínculos de proximidade são predominantes. 

Também há de se retomar dois apontamentos feitos nas análises individuais: tanto a 

Gazeta do Tatuapé quanto a Folha não abrem espaço para temáticas regionais, fixando-se 

apenas nos outros espaços geográficos. E o primeiro desses jornais sequer trabalha pautas de 

cunho nacional. 

Em compensação, observa-se que os conteúdos globais não chegaram a ser os 

principais em nenhum dos casos, mesmo com todo o assédio das publicações em torno das 

celebridades e das estrelas hollywoodianas.  

Ainda vale destacar que a esfera local tem maior peso nas publicações que se dedicam 

a apresentar ofertas de lazer do município – Diário do Nordeste e Correio do Povo – ou do 

bairro – Gazeta do Tatuapé – que atinge. Mas verdade seja dita: numa avaliação qualitativa, 
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percebe-se que o Valeparaibano oferece espaço considerável para roteiros e serviços locais e 

regionais; ocorre, no entanto, que as matérias dessa natureza ocupam espaços amplos – às 

vezes, uma página inteira –, o que faz com que sua representatividade não seja tão explicita 

do ponto de vista quantitativo. Já o Agora São Paulo direciona seus conteúdos de variedades, 

quanti e qualitativamente, para o alvo nacional. 

 

 

3.3. Espelho da cultura de massa 

  

Aspecto comum a todos as publicações analisadas é a associação do jornalismo de 

variedades à cultura de massa, conforme demonstra o Gráfico 33: 

 

Gráfico 33 – Cartografia cultural do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 
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Raramente algum outro sistema cultural chega próximo à rubrica massiva. Apenas no 

Correio do Povo e na Gazeta do Tatuapé é que a cultura erudita (no primeiro) e a cultura 

popular (no segundo) não são tão distantes daquele primeiro conjunto. Em outros casos, como 

o do Agora São Paulo – o mais significativo – e o do Diário do Nordeste, a dissonância entre 

as categorias é mais do que evidente. 

Também há de se reforçar que apenas os jornais Diário do Nordeste, Agora São Paulo 

e Gazeta do Tatuapé abrem mais espaço para temas populares do que para assuntos eruditos. 

Correio do Povo e Valeparaibano caminham na contramão, colocando os assuntos de 



 
227 

 

interesse da elite no segundo lugar da lista, conforme o Gráfico 33. A Folha de S.Paulo, como 

foi destacado anteriormente, não destinou nenhum espaço à cultura popular, no período 

utilizado para análise. 

 

 

3.4. Informação e prestação de serviço 

  

Na editoria de variedades, os gêneros jornalísticos se detêm, principalmente, à 

informação e à prestação de serviço. Os dados esboçados no Gráfico 34 demonstram que no 

Valeparaibano, no Agora São Paulo e na Gazeta do Tatuapé os gêneros predominantes são – 

nessa ordem – o utilitário e o informativo. No Correio do Povo há uma inversão, figurando 

primeiro o informativo e, em segundo plano, o utilitário. 

 

Gráfico 34 – Gêneros do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 
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Casos à parte são dois: a Folha de S.Paulo, que permanece ligada à polaridade 

tradicional dos gêneros – informativo (em primeiro lugar) e opinativo (em segundo) – e o 

Diário do Nordeste, que revela uma postura completamente diferente, colocando o opinativo 

no topo da lista, sendo seguido pelo informativo. A explicação, apontada no início deste 

capítulo, é que a opinião, naquele jornal, está intimamente relacionada ao colunismo, uma 

prática característica da imprensa cearense, como confirmou o editor José Anderson Sandes, 

em entrevista concedida para este estudo.  



 
228 

 

Também é notável que o gênero interpretativo, aos poucos, conquista um espaço – 

tímido, sem dúvidas – na editoria em questão, diferentemente do gênero diversional, cujo 

vestígio só concerne a uma UI localizada no Diário do Nordeste. 

Focalizando especificamente os formatos trabalhados pelas seções analisadas, o 

quadro que se tem é o seguinte: 

 

Tabela 31 – Formatos do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 
Formatos DN CP VP ASP GT FSP 

Nota 1,21% 40,76% 6,06% 14,53% 18,18% 13,66% 
Notícia 2,42% 9,95% 8,08% 2,91% 6,82% 7,45% 

Reportagem 16,36% 6,17% 18,18% 11,06% 4,55% 16,15% 
Entrevista 3,64%  4,04% 1,16%  3,73% 
Editorial    0,58%   

Comentário 1,82%  2,02%   1,86% 
Artigo 3,03% 0,47% 4,04%   4,97% 

Resenha 2,42% 0,95% 1,01% 0,58%  6,21% 
Coluna 29,70% 13,26% 12,12% 1,16% 22,73% 9,32% 
Crônica   1,01% 3,49%   

Caricatura      3,73% 
Carta    0,58%   

Análise  0,47%    2,48% 
Dossiê 1,21%   0,58%  0,62% 
Perfil  0,47%  0,58% 2,27%  

Enquete  2,37% 1,01%    
Cronologia      0,62% 

História colorida 0,61%      
Indicador 4,24% 5,69% 12,12% 5,81%  9,32% 
Roteiro 6,67% 12,32% 19,19% 11,63% 11,36%  
Serviço 6,67% 1,43% 9,10% 24,42% 25,00% 8,70% 

Chamada 20% 3,79%  13,95%  10,56% 
Dica  1,90% 1,01% 6,98% 9,09%  

Texto-legenda   1,01%   0,62% 
 

 Do conjunto de formatos, os que surgem em todos os veículos são a nota, a notícia, a 

reportagem, a coluna e o serviço. Eles são seguidos por aqueles que vigoram em cinco jornais, 

ou seja, os que só deixam de aparecer em um dos cinco itens da amostra: resenha, indicador e 

roteiro. 

Em seguida, pode-se apontar aqueles que são utilizados em pelo menos três 

publicações: entrevista, artigo, chamada, dica, comentário, dossiê e perfil. 

Por fim, constata-se que os formatos residuais – com inserção em apenas um ou dois 

veículos – correspondem a crônica, análise, texto-legenda, caricatura, editorial, carta e história 

colorida. 

Cabe destacar que, da proposta classificatória que norteou este trabalho, só não foram 

identificados vestígios da história de interesse humano (gênero diversional) e da cotação 

(gênero utilitário). 
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Assim como Marques de Melo (1992, p. 13) fez questão de esclarecer no livro que 

organizou a respeito dos gêneros na Folha de S.Paulo, é importante deixar claro que o elenco 

dos gêneros e formatos identificados nos seis jornais analisados servem tão-somente como 

parâmetro para compreender de que forma o jornalismo de variedades se configura, 

atualmente, na imprensa brasileira. No entanto, os dados aqui apresentados não devem ser 

entendidos como totalizadores de uma prática que é visivelmente marcada por uma 

diversidade de características, que se alteram conforme o contexto. 

Restringindo as considerações, portanto, às análises feitas em torno do conteúdo dos 

seis jornais aqui apresentados, pode-se afirmar que os gêneros e formatos do jornalismo de 

variedades na imprensa brasileira estão dispostos na seguinte ordem: 

 
Tabela 32 – Formatos ordenados do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 

Gênero Formatos usuais 
Formatos 

complementares Formatos residuais 

Informativo 
Nota 

Notícia 
Reportagem 

Entrevista Texto-legenda 

Utilitário 
Serviço 
Roteiro 

Indicador 

Chamada 
Dica 

 

Opinativo 
Coluna 
Resenha 

Artigo 
Comentário 

Crônica 
Caricatura 
Editorial 

Carta 

Interpretativo  
Dossiê 
Perfil 

Análise 

Diversional   História colorida 

 

Vale reforçar que os dois formatos até há pouco classificados como “outros” foram 

incluídos nos gêneros já conhecidos, de acordo com a finalidade de cada um. O texto-legenda, 

como sugere Lailton Costa (2008, p. 188), cumpre a função de informar; por isso, aqui foi 

disposto junto ao gênero informativo. Em conformidade com as considerações de Tyciane 

Vaz (2009, p. 138), a dica foi incluída como desdobramento do gênero utilitário. Por fim, a 

chamada, também entendida como formato utilitário, encontra respaldo nas considerações 

Paulo da Rocha Dias et al (1998, p. 14), para quem esse formato presta serviços ao leitor, ao 

auxiliá-lo a manusear o periódico168.  

 De volta às considerações a respeito dos jornais selecionados para a análise, cabe 

                                                 
168 Importa esclarecer que há divergências sobre essa classificação. Lailton Costa (2008, p. 174), por exemplo, 
entende que a vertente da chamada é a informação. Entretanto, avaliando as possibilidades classificatórias, 
considerou-se mais pertinente submetê-la ao utilitário, por entender que a vertente do formato consiste no auxílio 
ao leitor, assim como fazem os demais componentes do gênero em questão. 
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destacar que o Agora São Paulo e a Folha, ambos editados pelo mesmo grupo, são os que 

mais diversificam os formatos (utilizando 16, cada um). Em seguida, o Valeparaibano adota 

15 formatos; o Diário do Nordeste e o Correio do Povo, 14, e Gazeta do Tatuapé, oito. 

 

 

3.5. O lazer em foco 

 

Como foi dito na introdução deste trabalho, o uso dos gêneros não está afastado dos 

temas abordados por determinadas editorias. Por isso mesmo, foram apresentados, 

anteriormente, os principais focos de interesse dos jornais analisados. Em termos 

comparativos, chegou-se a esse quadro: 

 

Tabela 33 – Temas do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 
Temas DN CP VP ASP GT FSP 

Artes cênicas 6,06% 10,90% 4,04% 2,33% 15,91% 3,12% 
Artes visuais 2,42% 11,04% 3,03%   3,73% 
Artesanato 1,21%      

Autorreferência   1,01% 0,58%  3,73% 
Celebridades 13,93% 5,21% 4,04% 2,91% 2,27% 13,04% 

Ciência      0,62% 
Cinema 8,48% 9,95% 14,14% 12,79% 11,36% 15,53% 

Comportamento 3,03%  6,06% 0,58% 2,27%  
Consumo    0,58% 2,27%  
Cotidiano 1,21% 0,47%  3,49%  3,73% 

Cursos    0,58% 2,27%  
Decoração 1,21% 0,47%     
Economia   1,01%    
Esportes 0,61%  1,01%  2,27%  

Evento acadêmico  1,91%     
Evento comunitário     13,64%  

Festas populares 0,61%  2,02% 2,33%   
Gastronomia 3,64% 0,47% 8,08% 1,16% 9,09% 2,48% 

Imprensa 0,61% 0,94%     
Jornalismo      2,48% 
Literatura 2,42% 8,59% 5,05%   8,70% 

Miscelânea 9,70% 5,96% 8,08% 6,40%  3,73% 
Moda 0,61% 2,37% 2,02% 1,16% 2,27% 1,24% 

Música 11,52% 15,64% 9,09% 13,37% 6,83% 8,07% 
Patrimônio histórico  0,94% 1,01%   1,24% 

Personagem     2,27%  
Política 4,85% 1,91% 1,01%   0,62% 

Políticas culturais   1,01%   1,86% 
Questões urbanas      1,24% 

Rádio  2,37%  2,33%   
Religião   1,01%    

Sociedade 13,94% 6,64% 6,06% 0,58% 22,73%  
Saúde e beleza  1,42% 2,02% 1,16% 4,55%  

Tecnologia 1,21%   5,81%   
Turismo    1,16%   

TV 12,73% 12,80% 19,20% 40,70%  24,84% 
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Constatou-se, portanto, que oito temas figuram em, pelo menos, cinco jornais, 

constituindo-se como os assuntos mais contemplados pela editoria em questão: artes cênicas, 

celebridades, cinema, gastronomia, miscelânea, moda, música, sociedade e TV, 

proporcionalmente distribuídos dessa maneira: 

  

Gráfico 35 – Temas frequentes do jornalismo de variedades na imprensa brasileira 
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 Observando somente as duas temáticas mais relevantes de cada jornal – dentro do 

conjunto esboçado pelo Gráfico 35 –, percebe-se que o Dário do Nordeste aborda, 

primordialmente, os tópicos sociedade e celebridades, nessa ordem; Correio do Povo, música 

e TV; Valeparaibano, TV e cinema; Agora São Paulo, TV e música; Gazeta do Tatuapé, 

sociedade e artes cênicas, e Folha de S.Paulo, TV e cinema. 

 Entende-se, assim, que o principal foco do jornalismo de variedades é a televisão, que 

está no topo da lista em três publicações – Valeparaibano, Agora São Paulo e Folha de 

S.Paulo – e, em segundo lugar, no Correio do Povo, deixando de ser prioridade apenas no 

Diário do Nordeste e na Gazeta do Tatuapé. 

 Também é interessante notar a constância de abordagens sobre gastronomia e moda, 

mesmo que não sejam as que contabilizam mais unidades em cada jornal, pois geralmente são 

tratadas apenas em dias específicos da semana. Mas, ao figurar em todas as publicações, 

demonstram ser características da especialidade aqui em destaque. 

 A curiosidade sobre o dia a dia dos famosos e da alta sociedade também é confirmada 

pelos números. Aliás, é pela dedicação a esses grupos que o jornalismo de variedades costuma 
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ser identificado. Isso ocorre, principalmente, por conta da associação que se faz dessa prática 

jornalística às fofocas e aos mexericos em torno de pessoas conhecidas, como já defendeu Bia 

Abramo (2005, on-line), em seu artigo sobre o assunto. 

 O cinema também é recorrente. Matérias desse cunho – publicadas pelos seis jornais, 

sempre com destaque – são, basicamente, sobre novas produções ou resenhas de filmes que 

serão exibidos em canais abertos ou por assinatura. O mesmo ocorre com os itens artes 

cênicas, música e miscelânea, muito embora esse último não tenha encontrado eco na Gazeta 

do Tatuapé. Nos três casos, o interesse dos jornais é nitidamente o de agendar opções de lazer, 

as quais podem ser exclusivas de um tema – com o cardápio de shows ou de apresentações 

teatrais e de dança – ou a soma de várias ofertas numa mesma unidade, como apresentações, 

espetáculos, mostras, passeios, etc. 

 Abaixo desses tópicos principais, localizam-se as temáticas consideradas 

complementares, as quais figuram em, pelo menos, quatro veículos: artes visuais, 

comportamento, cotidiano, literatura, saúde e beleza – sendo o enfoque saúde voltado 

especificamente para cuidados com o corpo, acompanhando a onda fitness – e política – em 

razão dos articulistas e colunistas que, vez ou outra, dedicam-se a tratar sobre os bastidores do 

governo e dos cenários de decisão eleitoral. 

 É bom reforçar, mais uma vez, que a lista de assuntos aqui apresentada somente ajuda 

a compreender a forma e o conteúdo das variedades no jornalismo brasileiro. Mas isso não 

quer dizer que outros assuntos não possam fazer parte da editoria. Uma breve observação de 

temas que também foram identificados nos jornais, mas que não figuram constantemente, 

demonstra claramente que a editoria estudada é espaço para diferentes abordagens, as quais 

dependem da ordem de interesses que rege cada publicação. 

 

 

4. Panorama geral 

 

 Tendo em vista todas as colocações feitas até aqui, entende-se mais facilmente o 

porquê de as discussões feitas pelos autores revisitados no corpo teórico do trabalho serem 

díspares. Sem pensar, é claro, no posicionamento ideológico de alguns deles – que 

nitidamente os leva a direcionar suas conclusões para determinado ângulo –, a multiplicidade 

de características identificadas na amostra formada pelos cinco jornais regionais, somados ao 

veículo nacional, demonstra que existem muitas maneiras de compreensão desse objeto, 

principalmente se os casos forem avaliados separadamente. 
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 No panorama geral, ficou evidente que há pontos em comum, mas que também há 

algumas diferenças. Procurando organizar o que foi constatado, é possível fazer as seguintes 

considerações: 

 

a) a relação dos jornais com as regiões em que se inserem é nítida, revelando as várias 

realidades e os muitos costumes que caracterizam o país; 

b) as diferenças observadas, no entanto, dizem mais respeito ao conteúdo do que à 

forma; 

c) comparando os jornais regionais com o veículo de caráter nacional, percebe-se que 

os maiores confrontos recaem sobre os temas de interesse e sobre a geografia política 

à qual se vinculam as matérias jornalísticas; 

d) mesmo assim, há de se levar em conta que a TV e outros itens ligados ao lazer 

proporcionado pela indústria cultural são evocados constantemente, ao passo que os 

assuntos atrelados às identidades regionais não são representativos em nenhuma 

circunstância;  

e) quanto ao uso dos gêneros, notou-se que há poucas alterações em razão do cenário 

geográfico; 

f) assim sendo, os gêneros informativo e utilitário são os mais significativos na 

composição do jornalismo de variedades; 

g) a valorização do código ilustrado prevalece em quase todos os veículos, tendo 

apenas uma pequena variação; 

h) já no tocante à cartografia cultural, não há alterações, uma vez que a cultura de 

massa é hegemônica em todos os componentes da amostra. 

 

Por essas razões, o que caracteriza o jornalismo de variedades na imprensa brasileira é, 

primordialmente, a junção de dois pontos fundamentais: os gêneros e os conteúdos temáticos. 

É lógico que as outras variáveis também têm parcelas de responsabilidade, pois direcionam as 

matérias conforme as expectativas de seus leitores, fato de extrema pertinência, uma vez que é 

para esse público que os veículos jornalísticos são elaborados. 

Dentro desses parâmetros, o conceito que este trabalho tem a oferecer como 

contribuição resume-se nisto: o jornalismo de variedades consiste em uma especialidade 

direcionada, principalmente, à cobertura de pautas sobre cultura e entretenimento, com 

enfoque na informação e na orientação a respeito das opções de lazer em que essas esferas 

podem se constituir; também é prática que dá projeção ao universo midiático e à alta 
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sociedade, com particular atenção a celebridades e a pessoas cujas vidas pessoais despertam 

interesse e curiosidade nos outros.  

Ainda há de se colocar que essa especialidade do jornalismo não corresponde à função 

de entreter exercida pelo gênero diversional, com seus formatos que mimetizam as técnicas de 

escrita literária e oferecem textos agradáveis de ler (MARQUES DE MELO, 2006d). Como se 

constatou, esse gênero não é nem um pouco usual na editoria. O que pode ocorrer, em muitos 

casos, é que os leitores acabam se entretendo com os conteúdos informativos e até opinativos 

(o caso da coluna e da caricatura) que versam sobre os famosos e sobre os acontecimentos de 

repercussão midiática. Nessa perspectiva, a diversão estaria mais próxima das colocações de 

Beltrão (1980, p. 14), que – como citado anteriormente – entende a finalidade lúdica do 

jornalismo como “meio de fuga às preocupações do quotidiano”.  

Mas é explicito que a função primordial da especialidade é mostrar as opções de 

divertimento que estão à disposição de seu público-alvo, as quais se relacionam tanto ao 

passatempo oferecido pela mídia – em especial à TV –, quanto aos produtos da indústria 

cultural e aos espetáculos de diferentes naturezas, agendados constantemente.  

De fato, o jornalismo de variedades é diferente do jornalismo cultural, que, além de 

estar mais ligado à elite, coloca-se à disposição da intelectualidade, como espaço para 

reflexões e críticas a respeito dos bens simbólicos169. O objeto que interessa a este estudo não 

se ocupa dessas questões. Seu elo é com o lazer, mais especificamente com a prestação 

serviços, como Marcelo Januário (2005, p. 41) já havia alertado. Por isso mesmo, sua 

responsabilidade é grande, diferentemente do que pensam aqueles que o entendem como um 

trabalho superficial e de pouca importância.  

A credibilidade dos produtos dessa vertente depende de uma apuração levada a sério e 

de um agendamento comprometido com o bem-estar dos leitores. E quando isso não ocorre, 

os problemas e as deficiências não são dos gêneros ou da especialidade; elas são resultado das 

estruturas que as empresas jornalísticas oferecem para o exercício da atividade170 ou, então, da 

própria disposição do profissional, que, às vezes, se afasta de seu compromisso social, 

atendendo a interesses que não correspondem aos da sociedade.  

                                                 
169 Embora pouco comum à imprensa diária, encontrado espaço quase que exclusivamente em revistas 
especializadas, o jornalismo cultural, com as características que foram detalhadas pelos autores que a ele se 
dedicam (ver Capítulo 2), pode ser encontrado em suplementos semanais editados por alguns jornais. É o caso, 
por exemplo, do “Cultura”, publicado pelo Diário do Nordeste, já mencionado nestas linhas, o qual estruturado 
com ensaios de pesquisadores, professores universitários e escritores. A Folha de S.Paulo também publica do 
caderno “Mais!”, aos domingos, com discussões sobre variados assuntos desse amplo universo denominado 
cultura. 
170 Vale lembrar que, muitas vezes, dentro de uma redação, um jornalista tem que cumprir um grande número de 
pautas, tendo seu trabalho prejudicado, entre outros fatores, pela falta de tempo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde o início deste trabalho, estava muito claro que o tema escolhido e as questões 

que o permeiam – o vínculo do jornalismo com o entretenimento e a discussão sobre gêneros 

e formatos – eram polêmicos e passíveis de entrar em conflito entre si e, até mesmo, de serem 

refutados. Mas o desafio precisava ser encarado como possibilidade de trazer à tona um 

assunto que, embora ainda desprezado pela academia, tem correspondido – mesmo que 

indiretamente – a boa parte das iniciativas do mercado, que a cada dia busca transformar o 

jornalismo num produto mais agradável, em razão de uma série de fatores.  

Sem querer entrar no mérito da relevância dessa metamorfose, bem como dos abalos 

que ela pode provocar nas estruturas da atividade jornalística, é fato comprovado que a 

cobertura que a imprensa faz sobre os bens simbólicos não é igual à que se fazia no século 

passado – ou antes disso –, quando a elite intelectual dominava as seções dessa natureza. Os 

motivos da mudança são muitos, incluindo desde a reorganização dos órgãos de imprensa, 

suscitada a partir da década de 1980 – quando os jornais procuraram segmentar seus 

conteúdos conforme cada interesse –, até a própria alteração dos gêneros jornalísticos, que 

constantemente assumem novas feições e se direcionam a determinadas finalidades. 

Percebe-se, então, que, ao ser reinventado, o jornalismo cultural abriu mais espaço 

para o jornalismo de variedades. Não se trata de um subproduto, mas, sim, da evolução de 

uma prática antiga. Ao longo da revisão bibliográfica deste trabalho, procurou-se deixar claro 

que as variedades não foram apropriadas pela imprensa somente no declínio do século 20 ou 

no amanhecer do século 21. Há muito, a imprensa diária – para falar especificamente sobre o 

território de interesse deste estudo – reserva-se também ao entretenimento. É claro que, hoje, 

o cenário é outro. Não são mais os folhetins que se destinam ao divertimento do leitor. Eles 

foram substituídos por conteúdos que ora despertam curiosidade – como matérias sobre 

olimpianos ou sobre os bastidores da telinha –, ora dão dicas sobre o que fazer nos momentos 

de descanso. 

Mas também não é porque a crítica à produção simbólica não se configura mais como 

a tônica dos cadernos de cultura – os quais já se distinguem principalmente pelos itens 

relacionados ao entretenimento – que o jornalismo voltado para as variedades deve ser 

compreendido como conteúdo inferior. Pelo contrário. Acadêmicos e jornalistas que atuam 

nas redações – principalmente os jovens egressos das universidades – deveriam rever seus 
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posicionamentos em torno do assunto, uma vez que o filão das variedades pode muito bem ser 

explorado como opção de trabalho a ser feito com responsabilidade, gerando frutos tão 

relevantes para o cenário social quanto os que fazem as editorias destinadas aos assuntos ditos 

“mais sérios”, quais sejam: economia, política, saúde, entre outros. 

O problema que se identifica, pela bibliografia consultada e pelo diálogo estabelecido 

com alguns dos jornalistas entrevistados, é que as variedades ficaram associadas às fofocas, 

principalmente às que marcam os programas de televisão, costumeiramente exibidos durante a 

semana, no período da tarde. É preciso frisar, no entanto, que uma coisa não diz respeito à 

outra. Fazendo um comparativo, para esclarecer a questão, não é difícil notar que o jornalismo 

policial feito de maneira comprometida e atenta aos problemas sociais é bem diferente do 

jornalismo sensacionalista que explora alguns acontecimentos apenas pelo viés da curiosidade 

que o fato inusitado pode despertar. Com o entretenimento e o lazer, a regra aparenta ser a 

mesma. Se existem programas televisivos e radiofônicos destinados somente aos burburinhos 

formados em torno de celebridades, não quer dizer que toda a programação audiovisual do 

segmento ou, mais precisamente, as editorias dos jornais impressos precisam ser iguais.  

Este trabalho, portanto, reivindica a autonomia dessa especialidade em razão não 

apenas de sua forma e de seu conteúdo específicos, como também da relevância social do 

entretenimento. Não é à toa que muitos teóricos – como Joffre Dumazedier (1915-2002), 

evocado na bibliografia, e tantos outros – dedicaram e dedicam boa parte de sua trajetória 

acadêmica à formação de uma sociologia do lazer, cientes de que o divertimento constitui 

necessidade humana. 

Também é possível afirmar que a prática do jornalismo de variedades está 

intimamente relacionada à ascensão do show business e à grande oferta de produtos da 

indústria cultural, que já fazem parte do cotidiano da sociedade. Não por menos, todos os 

entrevistados confirmaram que os jornais estão atentos à agenda dos cenários que cobrem, 

pautando-se conforme as atrações marcadas para determinadas datas ou, então, de acordo com 

a programação midiática.  

Evidentemente, cada veículo confere um tipo de tratamento à editoria. Após a 

elaboração do estudo comparativo que se voltou para cinco jornais regionais e um de 

circulação nacional, pode-se dizer, sem quaisquer dúvidas, que as estruturas do jornalismo 

não são rígidas a ponto de – como procuram fazer muitos pesquisadores – oferecer dados 

concretos para uma conclusão universal e definitiva. Por isso, as considerações tecidas nestas 

linhas assumem-se como provisórias, relacionando-se exclusivamente à imprensa brasileira e, 

mais especificamente, aos veículos analisados. O que se procura demonstrar, numa visão 
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talvez minimalista, é que, se existe um ponto em comum a todos os jornais estudados, seu 

nome é diversidade. 

No que diz respeito aos gêneros jornalísticos, é de capital importância não deixar de 

reforçar a dificuldade que há para sua classificação. Retomando o que foi dito há pouco, os 

limites entre os formatos nem sempre são facilmente percebidos. Isso é algo natural, próprio 

do jornalismo, que não se constitui como um exercício das ciências exatas, nas quais alguns 

resultados devem ser iguais, independentemente do caminho que se percorra para chegar até 

eles. Atividade social que é, o jornalismo comporta múltiplas possibilidades de exercício, que 

vão ao encontro das necessidades de determinado espaço. Por essa razão, submeter matérias a 

uma ordem de gêneros preestabelecida indica primordialmente a reconfiguração dos textos, a 

partir dos seus objetivos comunicacionais (informar, opinar, explicar, entreter, prestar 

serviços).  

Por outro lado, é fato que a análise dos gêneros, mesmo que não leve em conta a 

produção de formatos híbridos – detendo-se à principal finalidade de cada matéria –, auxilia a 

compreensão de algumas tendências. No caso deste estudo, por exemplo, ficou claro que os 

caráteres informativo e de utilidade são predominantes no jornalismo de variedades, assim 

como também ficou evidente que, em alguns contextos, o colunismo é marcante.  

Importa ainda dizer que, mesmo aferindo disposições, todo o debate levantado no 

capítulo de análise é limitado, por se ater apenas ao conteúdo dos jornais que compõem a 

amostra. As observações feitas ali podem (e devem) ser entendidas como problemáticas a 

serem investigadas por novas pesquisas. Um exemplo é a vigência praticamente nula do 

gênero diversional em cadernos e seções de variedades; para afirmar categoricamente que 

seus formatos – história de interesse humano e história colorida – não encontram espaço nessa 

editoria, seria necessária uma observação mais abrangente, em número tanto de títulos, quanto 

de exemplares de jornais selecionados. 

Quanto ao aspecto da regionalização, relevante pano de fundo deste estudo, observou-

se, sem muitos entraves, que os vínculos mantidos pelas publicações com os espaços 

geográficos em que se inserem, embora eficientes em certa medida – por apontarem opções de 

lazer próximas dos leitores –, nem sempre são predominantes. Essa realidade, entretanto, não 

parece se constituir um problema ou um desinteresse da editoria pelas questões regionais e 

locais. Pelo que se compreende, colocar o leitor diante das possibilidades de entretenimento 

oferecidas pela mídia nacional ou internacional é, além de mantê-lo informado, uma prestação 

de serviços para aqueles que têm a TV como principal fonte de diversão.    

De volta à questão dos gêneros, vale destacar que cada vez mais eles se apresentam 



 
238 

 

como construções dialéticas. Diante de todas as discussões levantadas até aqui, parece que 

ainda não há respostas que expliquem se os gêneros se transformam porque a função do 

jornalista muda – haja vista a vigência significativa dos formatos utilitários, não 

caracterizados como elementos jornalísticos há alguns anos – ou, então, se é a função do 

jornalista que se altera conforme novos gêneros vão surgindo – respaldados por novas 

demandas sociais. É por isso que, cada vez mais, deve-se reforçar a importância de estudar a 

forma do jornalismo a partir dos contextos de produção, para que essas relações não sejam 

deixadas de lado. 

Para finalizar, cabe dizer que este é um trabalho elaborado não apenas com base em 

leituras e em observações empíricas. Ele é resultado de anos de discussões estabelecidas com 

profissionais e com acadêmicos, pessoas que também compreendem a necessidade de se 

eximir de preconceitos, para estudar essa prática social, e que concordam que só há um ponto 

que realmente interessa tanto ao mercado quanto à universidade: a qualidade do jornalismo. 

Independentemente da nomenclatura que determinada especialidade carrega, do assunto que 

costuma abordar e do público que ela atinge, o que de fato necessita ser trazido como pauta 

para debates e reflexões é a maneira como a imprensa brasileira tem agido frente às 

expectativas de seu público e às mudanças que acometem a profissão. 

Não há dúvidas de que a pesquisa encerrada nestas linhas padece de limitações e até 

mesmo de falhas, em razão, principalmente, de ser fruto de um trabalho humano. As lacunas 

não preenchidas por este trabalho devem, portanto, ser consideradas como estímulo para que 

novas investigações possam complementar aquilo que ainda precisa ser melhor 

compreendido.  
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