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JORNALISMO UTILITÁRIO - TEORIA E PRÁTICA:
Fundamentos, história e modalidades de serviço na imprensa brasileira
Tyciane Cronemberger Viana Vaz

Resumo
Compreender as características e as formas do jornalismo utilitário é o objetivo desta
pesquisa. Conhecido também como jornalismo de serviço ou de interesse público,
trata-se de um gênero jornalístico a partir do momento em que as mensagens se
organizam em modalidades, agregando em seu discurso finalidades próprias,
orientação e guia. Para a sua compreensão, realizou-se um estudo bibliográfico com
interesse particular de entender as propriedades do jornalismo utilitário, bem como a
sua identificação enquanto gênero. No segundo momento, realizou-se uma pesquisa
qualitativa, utilizando a técnica de análise documental em jornais brasileiros de
referência. Ao final, verificou-se que a evolução das formas e conteúdo dá-se em três
fases não excludentes: 1. A publicação dos serviços práticos no início da imprensa do
Brasil; 2. A produção dos conselhos, em destaque no século XX; 3. O gênero utilitário
como complemento de outros gêneros, prática consolidada no século XIX. E por fim,
com proposta didática, a tese apresenta uma taxionomia para o gênero utilitário.

Palavras chave: Midiologia, Jornalismo, Gêneros Jornalísticos, Jornalismo Utilitário,
História Comparada.
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PERIODISMO UTILITARIO - TEORIA Y PRÁCTICA:
Fundamentos, historia y modalidades de servicio en la prensa brasileña
Tyciane Cronemberger Viana Vaz

Resumen
Comprender las características y las formas del periodismo utilitario es el objetivo de
esta investigación. Conocido también como periodismo de servicio o de interés
público, se trata de un género periodístico a partir del momento en que los mensajes
se organizan en modalidades, agregando en su discurso finalidades propias,
orientación y guía. Para su comprensión, se realizó un estudio bibliográfico con
interés particular de comprender las propiedades del periodismo utilitario, así como su
identificación con relación a género. En el segundo momento, se realizó una
investigación cualitativa, utilizando la técnica de análisis documental en periódicos
brasileños de referencia. Al final, se verificó que la evolución de las formas y
contenido pasa en tres fases no excluyentes: 1. La publicación de los servicios
prácticos en el inicio de la prensa do Brasil; 2. La producción de los consejos, en
destaque en el siglo XX; 3. El género utilitario como complemento de otros géneros,
prácticas consolidada en el siglo XIX. Y finalmente, con propuesta didáctica, la tesis
presenta una taxonomía para el género utilitario.

Palabras llave: Midiología, Periodismo, Géneros Periodísticos, Periodismo Utilitario,
Historia Comparada.
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SERVICE JOURNALISM - THEORY AND PRACTICE:
Fundamentals, History and Modalities of Service Journalism in the Brazilian Press
Tyciane Cronemberger Viana Vaz

Abstract
Understanding the characteristics and forms of service journalism is the goal of this
research. Known also as public service or public interest journalism, it is a journalistic
genre in that it consists of messages organized into modalities, and has in its content
its own purposes, orientation and guide. To better comprehend service journalism,
initially a bibliographical study of particular interest to understand its properties and
identification as a genre was carried out. In the second stage, a qualitative study was
carried out using the document analysis technique with Brazilian newspapers serving
as reference material. Finally, it was observed that the evolution of forms and content
occurs in three non-exclusive phases: 1. The publication of practical services at the
beginning of the press in Brazil; 2. The production of boards, prominent in the
twentieth century; 3. The service genre as a complement to other genres, a
consolidated practice in the nineteenth century. The dissertation concludes with a
didactic proposal, presenting a taxonomy for the service genre.

Keywords: Mediology, Journalism, Journalistic Genres, Service Journalism,
Comparative History.
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INTRODUÇÃO

“O que fazer se o presente não chegar? O Jornal Hoje preparou uma
reportagem para mostrar o que o consumidor pode fazer para garantir os seus
direitos”1.
Ao vivo, a Rádio Bandeirantes informa a situação do trânsito em São Paulo:
“A cidade tem 54 quilômetros de congestionamento agora. Na Marginal do Tietê,
lentidão na Ponte do Limão”2.
No portal de notícias G1, uma consultora responde dúvidas de internautas em
“Dicas de Concurso”3.
No caderno Ilustrada, Folha de S.Paulo, é possível conferir diariamente
horários de cinema, pequenos roteiros e estrelas que fazem referência à qualidade do
filme.
Essas mensagens têm em comum o oferecimento de uma orientação. São úteis,
propondo-se a facilitar a vida do cidadão em suas ações cotidianas. Por ter como
características fundamentais a atualidade e a periodicidade, o jornalismo cumpre a
função de tratar assuntos que envolvem o dia a dia e que têm relevância pública.
Em casos como os exemplos mencionados, a informação presta serviço e
ajuda o usuário na tomada decisões e a perder menos tempo e dinheiro, sendo
conhecido por jornalismo de serviço, instrumental ou de utilidade pública.
Publicações dessa natureza existem historicamente na imprensa. No período
inicial, produziam-se serviços de natureza prática, que não são necessariamente uma
novidade ou um acontecimento noticiado. São indicadores baseados em fatos atuais
que tem função de ser útil ao leitor.
Nas primeiras gazetas europeias, eram publicados avisos, proclamações, guias
de impostos, formulários, além de dados sobre o mercado, como preços de produtos,
entre outras mensagens com utilidade para o dia a dia do cidadão.
Com o passar do tempo, o jornalismo utilitário ganhou novas formas e passou
a abranger uma maior diversidade de conteúdo. Nota-se uma evolução do gênero,

1

Edição de 14.12.2011 do Jornal Hoje, Rede Globo.
14.09.11 – Rádio Bandeirantes. Às 17h12
3
Publicada em 14/09/2011 08h30 - Atualizado em 14/09/2011 09h09. Disponível em
<http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/09/e-preciso-apresentar-declaracao-doempregador-para-ebc-tire-duvidas.html>. Acesso em 15 set. 2011.
2
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sendo desencadeada por uma série de fatores sociais e tecnológicos, como o
aparecimento de novos veículos de comunicação e as consequentes mudanças no
processo de transmissão das mensagens, a urbanização, industrialização e as
necessidades dos usuários.
Devido às transformações das condições sociais, econômicas e tecnológicas
desencadeadas ao longo do tempo, na sociedade contemporânea tem-se espaço
propício para maior diversidade de espécies de jornalismo utilitário, consolidando-se
enquanto gênero jornalístico, que produz formas e conteúdos próprios, e portanto,
diferenciando-se de outros gêneros.
Sabendo-se que há uma série de questões teóricas em torno dessa temática, o
projeto de pesquisa é problematizado da seguinte forma: o que representa o
jornalismo utilitário dentro do contexto dos gêneros jornalísticos praticados na
imprensa brasileira?
Partimos da hipótese de que o jornalismo utilitário está em processo de
configuração de sua identidade na prática jornalística. É compreendido como
prestador de serviço ao público, em conceituação formulada principalmente a partir
da sociedade contemporânea que exige dos cidadãos respostas rápidas, e considerando
que esses cidadãos têm necessidade social do jornalismo.
Nos dias atuais, há variadas opções em termos de lazer e cultura ou ainda bens
e serviços. Somando-se a isso, o cidadão tem deveres, necessidades e anseios,
portanto, necessita tomar decisões simples e complexas a todo o momento, seja para
comprar algo, pagar um imposto, decidir qual roupa usar, levar ou não guarda-chuva,
escolher o caminho com menos trânsito ou o meio de transporte que vai utilizar para
chegar a um determinado local. Na outra mão, o jornalismo vive de produzir
informação para ser consumida, então, deve ir de encontro às necessidades do seu
público.
A partir da hipótese principal surgem outras secundárias. Acreditamos que os
gêneros jornalísticos sofram alterações de acordo com a cultura que se inserem. E a
produção de informações jornalísticas de caráter utilitário se constitui em uma relação
causal entre a mídia oferecer opções, propostas e soluções e o cidadão necessitar de
respostas às suas demandas. Da mesma forma em que há uma espécie de acordo entre
os valores do público e a prática jornalística, um desacordo entre estes pode levar ao
desaparecimento de um gênero.
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Também concebemos como hipótese, o fato do gênero utilitário comportar-se
ora como autônomo, com características e formas peculiares, ora como dependente de
outros gêneros, em formato de complemento.
Objetivamos nessa tese compreender as características e as formas do
jornalismo utilitário praticado na imprensa brasileira e entender como se deu a
evolução das modalidades desse gênero ao longo da história da imprensa brasileira.
De maneira específica, listamos os seguintes objetivos: 1. Levantar
observações sobre a origem da informação utilitária no Brasil; 2. Encontrar
semelhanças e diferenças nas modalidades de serviço praticados na imprensa ao longo
da história da imprensa brasileira, nos séculos XIX, XX e XXI em estudo sobre os
jornais de referência e 3. Definir uma taxionomia do gênero utilitário.

Justificativa
Quando realizamos a pesquisa “Jornalismo de Serviço: o gênero utilitário na
mídia impressa” durante o mestrado, surgiram novos questionamentos e inquietações.
Parte delas se pretende resolver através deste estudo de doutorado. No momento
anterior, realizamos uma pesquisa descritiva, com aplicação de estudos de caso
específicos. Agora, a pretensão é chegar ao nível da explicação, com uma
preocupação mais voltada para conceituação e compreensão das características e as
formas do gênero utilitário praticado na imprensa brasileira, buscando respostas por
meio de análise histórica.
Pensando no avanço das pesquisas no campo comunicacional brasileiro,
escolheu-se uma temática pouco focada anteriormente pela academia. Poucos
referenciais teóricos tratam exclusivamente desse objeto de estudo no Brasil.
Portanto, buscamos oferecer respostas a tal omissão no intuito de aprimorar as
pesquisas do campo científico da comunicação, principalmente no que diz respeito
aos gêneros jornalísticos.
Acreditamos que os gêneros jornalísticos são importantes instrumentos
pedagógicos do exercício profissional. Dessa forma, pretendemos que a produção
desta pesquisa seja útil para prática do ensino de jornalismo, servindo como uma
contribuição a jovens interessados pelo tema.
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Justifica-se também a escolha do tema, pois não pode-se negar a relevância e
emergência do jornalismo utilitário dentro do contexto da produção jornalística no
país. Segundo Chaparro (1998, p.167), “as espécies utilitárias deixaram de ser
manifestações secundárias no relato da atualidade. Por isso, há que entendê-las e
classificá-las enquanto formas do discurso, no jornalismo”. Portanto, é preciso
considerar essas formas de representação do jornalismo, pois estão intrinsecamente
relacionadas à sociedade moderna.

Entre as insuficiências e inadequações que os critérios tradicionais
revelaram para a tipificação das formas discursivas do atual
jornalismo brasileiro, uma adquire relevância acentuada: a
incapacidade de classificar as espécies utilitárias, aquilo a que
vulgarmente se chama “serviço”, até agora tratadas como simples
tendência ou curiosidade. Entretanto, a significação da participação
dessas espécies nos espaços pelos conteúdos jornalísticos impõe a
sua caracterização enquanto 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 tácticas da sobrevivência (CHAPARRO, 2008, pp.
166-167).

Esta citação de Chaparro é importante para justificar a existência desta
pesquisa, especialmente quando ele trata da pouca atenção que esse tipo de jornalismo
tem merecido na literatura e como o tema está relacionado à mediação de soluções da
vida dos cidadãos. O autor nos fornece a deixa que precisávamos para avançar as
pesquisas na área.
Por fim, o interesse por este estudo dá-se por uma motivação pessoal. Após
experiências profissionais em redação, vimos que o gênero utilitário tem se mostrado
como uma tendência, praticado como uma forma de manter uma relação de confiança
público.
Especialmente em período como jornalista freelancer na revista AnaMaria
(Editora Abril), voltada para o público feminino classe C, percebemos que há um
trabalho jornalístico em torno da informação. Ao contrário do que se pensava antes,
não são puramente matérias publicitárias travestidas de jornalismo. Há uma apuração
e cuidados para que aquela informação utilitária esteja de acordo com as
necessidades, desejos e até mesmo os princípios e crenças da leitora.
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Estrutura da tese
A tese está dividida em duas partes. Na primeira, “Teoria do Jornalismo
Utilitário: conceitos e definição do gênero” tem-se a fundamentação teórica em quatro
capítulos. A segunda parte, “Prática do serviço na imprensa brasileira: de Hipólito da
Costa aos dias atuais”, é resultado da análise documental, sendo composta por três
capítulos.
O primeiro capítulo tem embasamento nas teorias do jornalismo. Foi
elaborado com o propósito de apresentar o entendimento da prática jornalística e sua
diferenciação de outras atividades da comunicação. O segundo capítulo apresenta
definições, atributos e críticas ao jornalismo utilitário, com uma proposta mais
conceitual, a partir de referenciais teóricos nacionais e forâneos.
O terceiro capítulo aborda o entendimento da teoria dos gêneros jornalísticos,
apresentando classificações existentes, em destaque para aquelas que concebem o
gênero utilitário, como modalidade de produção jornalística. No quarto capítulo,
partindo da concepção do gênero utilitário, apresentam-se suas aproximações e
diferenciações com os gêneros hegemônicos: informativo e opinativo, mostrando que
mesmo apropriando-se de algumas formas existentes, é possível distingui-lo a partir
da finalidade.
Adentrando a segunda parte da pesquisa, tem-se o quinto capítulo sobre a
origem do gênero utilitário no Brasil. O sexto capítulo trata sobre a evolução do
gênero nos jornais do século XX. E o último capítulo traz as características e formas
consolidadas a partir do século XXI, apresentando ainda uma taxionomia do gênero,
desenvolvida como resultado do estudo histórico.
Por fim, apresenta-se as principais conclusões da pesquisa, com respostas à
problematização, confirmação das hipóteses e outras observações que merecem
destaque. Ao final, tem-se ainda como encarte um CD contendo imagens de todos os
jornais analisados, a partir das edições analisadas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização da pesquisa, utilizamos a metodologia qualitativa, pois seus
objetivos partem de questões ou focos de interesses amplos, que vão se tornando
específicos no transcorrer da investigação (GODOY, 1995). Nossa proposta sai de um
universo mais amplo - a comunicação -, adentra o campo da comunicação massiva,
avança na área do jornalismo, para em seguida, desvendar alguns caminhos referentes
ao jornalismo utilitário e suas tipificações.
O estudo tem caráter monográfico e de profundidade, pretendendo não só
descrever os fatos, mas também interpretá-los para que se possa obter conhecimento
sobre o referido tema. Caracteriza por ser indireto, quer dizer, não há interferência do
pesquisador nas manifestações do fenômeno.
É preciso considerar ainda que o trabalho resulta em uma pesquisa pura,
também denominada de básica ou fundamental. “Aquela feita para aumentar o corpo
teórico da ciência” (ABRAMO, 1990, p.34). Não há desígnio, em primeira instância,
de aplicação dos resultados para transformar a realidade da prática jornalística, e sim,
obter conhecimento sobre um tema pouco explorado.
Em outra instância, a aplicação da pesquisa dá-se com a finalidade didática,
para colaboração de bases teóricas do ensino. Acreditamos que estudar e aplicar os
gêneros jornalísticos é uma forma de garantir que a mensagem seja transmitida de
maneira adequada.

Bases teóricas
Quando iniciamos esta pesquisa, deparamo-nos com um questionamento
intrigante: qual paradigma teórico seria melhor para pensarmos o tema proposto? Para
responder a tal pergunta, resgatamos as influências vividas ao longo da trajetória
acadêmica e também revisamos literatura existente para tentarmos tomar partido de
uma corrente.
Na tentativa de buscar a corrente apropriada para aplicar no estudo,
percebemos uma espécie de antagonismo. A questão dos gêneros costuma estar
relacionada a duas teorias, a Formalista e a Funcionalista. Teríamos então que
escolher qual caminho seguir.
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A Teoria Formalista enaltece o significado e o uso das formas linguísticas,
considerando a língua como um princípio autônomo. Pesquisadores desta corrente
defendem a autonomia linguística em relação a outras ciências, não reconhecendo a
inclusão das interações sociais.
A Teoria Funcionalista concebe o significado e usos das formas linguísticas
em atos da comunicação que abrangem fenômenos sociológicos. Enxerga a língua
como instrumento de comunicação de estrutura maleável, aceitando interferências do
indivíduo no significado. Os funcionalistas criticam a visão dos formalistas em ver a
língua de maneira descontextualizada das funções e relações sociais. Nessa visão, a
análise concentra-se na descoberta do grau de elaboração funcional dos fenômeno
sociais (FERNANDES, 1962).
De fato, reconhecemos a dicotomia entre as duas bases teóricas. Entretanto,
não sentimos necessidade dessa exclusão mútua, podendo absorver alguns alcances
que cada uma pode nos trazer. Confuso? Vamos explicar melhor.
Para começar, esquecemos a ideia de autonomia das teorias. Não concebemos
nenhuma teoria como intacta e inflexível, pois as conjunturas se transformam e alguns
elementos apropriados em momento anterior podem não ser mais aplicáveis em
circunstâncias atuais.
Voltando para o tema proposto nesta pesquisa, sentimos a necessidade de
utilizar alguns dos pressupostos do Funcionalismo.
Primeiro pelo fato de que o estudo dos gêneros jornalísticos têm olhar para o
ato comunicativo da mídia. E a teoria, de origem norte-americana, já nasce com o
intuito de explicar a inserção dos meios de comunicação de massa na sociedade.
Segundo, porque imaginamos o jornalismo utilitário como um gênero a partir
do momento em que se apresenta em modalidades comunicativas, de acordo com a
função que desempenha. Esse tema é uma das principais apreensões da corrente,
como afirmam seus teóricos: “a preocupação manifesta quanto às funções dos mass
media [a qual] deve-se, em parte, à observação válida de que estes meios tomaram
para si a tarefa de conformar o público de massa ao status quo social e econômico”
(MERTON; LAZERSFELD, 1990, p. 106).
É inegável a afinidade entre o funcionalismo e os estudos dos gêneros
jornalísticos, especialmente os buscam desvendar as taxionomias. Para esta pesquisa,
extraímos as classificações dos gêneros bem como embasamentos teóricos de alguns
autores latino-americanos, como os brasileiros Luiz Beltrão e José Marques de Melo,
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que têm proximidade com essa corrente. A partir dos esquemas classificatórios,
especialmente de Marques de Melo (Gráfico 1), que reconhece o gênero, pretendemos
avançar na pesquisa sobre as espécies de jornalismo utilitário.
Entretanto, este estudo não pretende renunciar as teorias linguísticas, que têm
como base a Teoria Formalista. Ressaltando desde já que essa corrente tem como
caráter a não uniformidade, decorrendo concepções diferentes dentro do próprio
movimento.
Bakhtin, um dos autores chave dos gêneros do discurso e que teve influência
do formalismo russo, entende a linguagem como um constante processo de interação
mediado pelo diálogo e não apenas como um sistema autônomo. Na visão dele,
consentida em nossa pesquisa, a língua só existe em função do uso que os locutores e
interlocutores fazem no ato comunicativo.
Para desenhar o processo da construção do gênero utilitário nesta pesquisa,
também foi preciso buscar autores clássicos da oratória. Aristóteles, na Grécia Antiga,
e Quintiliano, na Roma cristã, serviram de fontes para o entendimento das relações de
gênero e comunicação.
Partindo da concepção de que cada campo de investigação tem suas
especificidades, é possível e desejável um diálogo entre correntes, com o objetivo de
resgatar os elementos que cada uma possa contribuir para a pesquisa. Queremos nos
desprender do sentido de oposição entre as teorias, e ao mesmo tempo, observar o
gênero enquanto forma, função que desempenha, estrutura e uso.
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Gráfico 1: Taxionomia dos gêneros – por Marques de Melo
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Fases da pesquisa
A tese passou por duas etapas principais.
A primeira foi o levantamento de referenciais bibliográficos, seguido de
leitura, com vias a determinar a fazer um inventário do jornalismo utilitário e seu
entendimento enquanto gênero jornalístico a partir de: 1. textos acadêmicos sobre
teorias do jornalismo e jornalismo de serviço; 2. obras da literatura nacional e forânea
sobre dos gêneros – da retórica e do jornalismo – da Antiguidade Grega até autores de
uma geração mais recente e 3. referenciais sobre a história da imprensa brasileira.
Além de configurar-se como uma parte inerente à pesquisa científica, a revisão
bibliográfica visa colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi
escrito sobre determinado assunto (LAKATOS; MARCONI, 1999). O conhecimento
adquirido aqui colaborou para a construção da primeira parte da pesquisa, com
desígnio de construção do diálogo teórico do gênero utilitário. Esse primeiro nível da
pesquisa também contribui para o avanço do segundo, pois encontramos subsídios
para realização da análise documental, estando ambos inter-relacionados.
Na segunda etapa, realizamos uma pesquisa histórica para entender a evolução
do gênero utilitário, objetivando reconstruir, sistematizar e explicar os fatos e as
tendências atuais referentes ao tema. Para a coleta de dados, aplicamos a técnica de
análise documental. “Na maioria das vezes é qualitativa: verifica o teor, o conteúdo
do material selecionado para análise” (MOREIRA, 2006, p. 272).
Com interesse de observar a produção do gênero utilitário diacronicamente na
imprensa brasileira, percorremos a seguinte sequência:

1. Construção da amostra
Foram selecionados 20 jornais de referência ao longo da história da
imprensa brasileira, no período entre 1808 a 2012.
A descrição detalhada da amostra dá-se em item a seguir.
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2. Localização e coleta da amostra
Buscamos acervos dos jornais na Hemeroteca Digital 4 , Google News
Archive5, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Biblioteca Nacional
(Rio de Janeiro - RJ) e Museu José Hipólito da Costa (Porto Alegre - Rio
Grande do Sul).

3. Criação de categorias de análise
Partimos de duas dimensões:
3.1. Análise macro – parte de todo o conteúdo do jornal para a
identificação da mensagem utilitária. Aplicamos as questões de
Quintiliano (1996, p.371) a fim de desvendar uma taxionomia das
mensagens no término da pesquisa:
a) Conjetura (se existe) – elementos textuais que definem a mensagem
como utilitária (mapas, guias, listas e gráficos de orientação, sugestões,
respostas a dúvidas, serviços gratuitos do jornal ao leitor, dicas, previsão,
horários, endereços, telefones, preços, etc.);
b) Definição (o que é) - formato (indicador, cotação, roteiro, serviço);
c) Qualidade (como é) – tipos (meteorologia, telefones úteis, programação,
agendamento, indicadores de trânsito, cartas-consulta, etc.).
3.2. Análise micro – as mensagens foram analisadas, conforme as
dimensões de gênero por Bakhtin (apud COSTA, 2009a, p.18):
a) Conteúdos - temáticas das mensagens;
b) Estrutura/forma – espécie de textos narrativo/ argumentativo/ descritivo/
explicativo;
c) Configurações específicas das unidades de linguagem (estilo): os traços
da posição enunciativa do locutor e os conjuntos de sequências textuais e
de tipos;
As duas análises estão interligadas, pois não há como levantar a conjuntura
sem passar por configurações específicas da linguagem. E por outro lado,

4

Disponível em: <www.hemerotecadigital.bn.br>.
O Google News Archive abriga a coleção digital do Jornal do Brasil. Disponível
em:<http://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19920614&b_mode=2>
5
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não temos como entender a mensagem isolada sem perceber o contexto em
que insere.

4. Mensuração
Não era nossa proposta mensurar quantitativamente o conteúdo do jornal,
mas sentimos necessidade de uso de uma medida de análise que pudesse
aferir os limites da superfície impressa observada.
Para isso, utilizamos a Unidade de Informação (U.I), proposta por Violette
Morin (1970, p.7), que “representa o que há de mais objetivo e marcável
em todo conteúdo da informação: o assunto tratado”.
Significa que a U.I. é determinada de acordo com a temática específica.
Por exemplo, uma unidade de informação abrange uma reportagem com
todos os elementos que a complementam (box, infográfico, tabela), pois o
assunto abordado nos complementos é o mesmo da reportagem principal.
Não significa que uma unidade de informação abrange todas as matérias
sobre economia do jornal. Uma unidade de informação compreende os
elementos que agregam a matéria sobre “declaração do imposto de renda”.
5. Pré-teste
Nesta fase, as análises macro e micro foram testadas em edições préselecionadas, a fim de que as categorias fossem experimentadas.

6. Aplicação e descrição do material
Após aprovação das categorias de análise, iniciamos a pesquisa no material
selecionado, descrevendo os elementos encontrados segundo as dimensões
que foram colocadas.

7. Contextualização
Sentimos necessidade de contextualizar historicamente os jornais e o
material levantado para atingirmos nosso objetivo de mostrar a evolução
do gênero. Isso aconteceu por meio de referenciais sobre a história do
Brasil e sobre os periódicos analisados.
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8. Interpretação e redação dos dados
Reunindo as informações coletadas, é chegada a hora de explicar os
resultados. A única frustação que fica é que por mais detalhes que se
possam colocar, ainda assim não tem como passar para os escritos toda a
experiência adquirida com a pesquisa.
Amostra
Qualquer processo de seleção envolve julgamento de valores e de méritos.
Selecionar significa privilegiar um objeto em detrimento de outros. Nesta pesquisa,
tivemos que optar por um caminho, pois não haveria fôlego e tempo suficientes para
uma análise de todos os periódicos ao longo da história da imprensa no país.
Reconhecemos a tamanha complexidade do estudo histórico e também a
impossibilidade de desvendar o movimento do jornalismo utilitário na imprensa
brasileira tal como aconteceu. Mas, acreditamos na possibilidade de construir a
evolução da prática desse gênero no jornalismo brasileiro, e assim verificarmos sua
representatividade dentro do contexto dos demais gêneros.
Para formar a amostra dessa pesquisa, adotamos alguns critérios a fim de
conseguirmos abarcar o período que compreende 204 anos de história da imprensa no
Brasil. Primeiro buscamos levantar uma amostra dos periódicos de referência
nacional, quer dizer, mesmo sendo jornais que circulavam em determinadas cidades
ou estados, têm ou tiveram representatividade no país em algum momento.
Houve momentos de incertezas ao fazer essa lista de forma objetiva, pois não
há indicadores de circulação com métricas que possam ser aplicadas a todos os jornais
existentes no país em suas mais diferentes regiões desde o século XIX até hoje.
Recorremos então aos autores que pudessem nos ajudar a selecionar os nomes dos
periódicos de referência, entre eles, Nelson Werneck Sodré (1977), José Marques de
Melo (2003c), Marialva Barbosa (2007) e (2010); e Boris Fausto (1995).
Levantamos uma lista mais extensa que a prevista e aplicamos o pré-teste. Os
jornais que apresentavam baixa ou nenhuma característica utilitária foram sendo
excluídos do estudo, até fecharmos uma lista de 20 jornais. A partir daí, a outra etapa
foi determinar os períodos a serem estudados.
Os anos entre 1808 e 2012 foram distribuídos em 10 períodos, sendo
intervalos simétricos, um quarto de século por período, e intervalos assimétricos,
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determinados por eventos históricos. O referencial bibliográfico também foi
importante para sistematizarmos a divisão desses períodos.
Em cada período, foram analisados dois periódicos, sendo selecionadas 10
edições de cada um, totalizando o estudo com 200 amostras de jornais, que foram
sorteadas 6 aleatoriamente, conforme o contexto: dentro do período determinado
primeiro sorteia-se o ano, em seguida o mês e por fim, o dia.
Ainda sobre os intervalos, foi preciso levantar eventos históricos, mesmo que
não representem similaridades diretas com a temática analisada, a fim de determinar
períodos metodologicamente a serem cumpridos.
Nesta pesquisa não objetivamos recuperar a história do gênero utilitário – seus
formatos e tipos – tal como aconteceu, até porque reconhecemos os limites de que não
seria possível. Também não nos interessamos em delinear a história em fatos
cronológicos.
Ao buscar entender o percurso do gênero utilitário na imprensa brasileira,
privilegiamos algumas perspectivas da história da imprensa, analisando periódicos de
algumas regiões do país, porque neste momento da pesquisa não há possibilidade para
tamanha amostra. Dessa forma, têm-se os seguintes períodos, jornais e suas
respectivas datas de edições analisadas:

1º PERÍODO: 1808-1832 (do Reino Unido ao Primeiro Reinado)
Gazeta do Rio de Janeiro – RJ
29 de outubro de 1808
07 de outubro de 1809
17 de janeiro de 1810
25 de março de 1812
10 de agosto de 1814
28 janeiro de 1815
25 de maio de 1816
05 dezembro de 1818
30 de junho de 1821
05 dezembro de 1822

6

Os sorteios foram realizados no site http://sorteiospt.com/
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Idade d’Ouro do Brasil – BA
06 de setembro de 1811
23 de abril de 1813
07 de janeiro de 1814
21 de março de 1815
03 de junho de 1817
10 março de 1818
22 de junho de 1819
09 novembro de 1821
17 de dezembro de 1822
07 fevereiro de 1823

2º PERÍODO – 1833-1857 (Regência)
Diário do Rio de Janeiro – RJ
01 de junho de 1821
21 de janeiro de 1834
09 de outubro de 1837
02 de abril de 1840
18 de dezembro de 1841
12 de março de 1845
24 de novembro de 1847
31 de julho de 1850
28 de setembro de 1852
04 maio de 1853

Publicador Maranhense - MA
20 de julho de 1842
27 de setembro de 1845
21 de janeiro de 1846
03 de abril 1847
24 de dezembro de 1850
04 de julho de 1852
01 de maio de 1853
03 de março de 1855
08 de fevereiro de 1856
22 de junho de 1857
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3º PERÍODO – 1857-1882 (Segundo Reinado)
Jornal do Commércio – RJ
24 de janeiro de 1858
06 de maio de 1861
17 de março de 1863
10 de julho de 1867
16 de setembro de 1869
03 de novembro de 1871
19 de fevereiro de 1876
19 de dezembro de 1878
11 de abril de 1880
03 de outubro de 1882
Diário de Pernambuco – PE
17 de fevereiro de 1857
04 de maio de 1859
06 de setembro de 1860
16 de janeiro de 1863
05 de outubro de 1867
25 de abril de 1870
05 de novembro de 1872
21 de julho de 1875
03 de junho 1876
25 de dezembro de 1881

4º PERÍODO – 1883-1899 (do ocaso do Império à República)
Gazeta de Notícias – RJ
25 de janeiro de 1883
16 de abril de 1886
25 dezembro de 1887
31 de agosto de 1889
03 de julho de 1892
09 de fevereiro de 1894
03 de setembro de 1895
17 de junho de 1896
24 de outubro de 1898
02 de maio de 1899
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Correio Paulistano – SP
30 de janeiro de 1883
28 de março de 1885
07 de dezembro de 1887
27 de abril de 1890
08 de outubro de 1891
14 de julho de 1893
12 de junho de 1894
06 de maio de 1897
25 de maio de 1895
17 de novembro e 1899

5º PERÍODO – 1900-1930 (da passagem do século à Revolução de 30)
0 Jornal – RJ
21 de julho de 1919
11 de janeiro de 1920
02 de julho de 1921
04 de abril de 1922
25 de março de 1923
01 de outubro de 1924
16 de dezembro de 1926
02 de novembro de 1928
01 de junho de 1929
04 de fevereiro de 1930
O Estado de S. Paulo – SP
23 de dezembro de 1902
04 de janeiro de 1906
16 de julho de 1909
29 de outubro de 1913
27 e março de 1915
20 de outubro de 1918
10 de fevereiro de 1920
20 de agosto de 1923
23 de junho de 1926
06 de maio de 1930
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6º PERÍODO – 1930-1954 (da ascensão ao suicídio de Getúlio Vargas)
Correio da Manhã – RJ
11 de fevereiro de 1931
02 de junho de 1934
21 de novembro de 1937
27 de abril de 1939
12 de dezembro de 1941
15 de maio de 1945
25 de setembro de 1947
26 de agosto de 1950
20 de julho de 1951
14 de janeiro de 1954
O Estado de Minas – MG
01 de julho de 1943
5 de junho de 1944
08 de agosto de 1945
11 de maio de 1946
09 de março de 1947
12 de novembro de 1948
07 de setembro de 1949
08 de outubro de 1950
13 de fevereiro de 1951
10 de janeiro de 1953

7º PERÍODO - 1955-1963 (getulismo sem Getúlio; política nacionalista
desenvolvimentista)
Diário Carioca – RJ
25 de janeiro de 1955
24 de maio de 1956
27 de dezembro de 1957
02 de agosto de 1958
06 de julho de 1958
16 de setembro de 1959
07 de abril de 1960
28 de novembro de 1961
24 de março de 1962
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02 de junho de 1963

Última Hora – RJ/SP/
19 de março de 1955
10 d setembro de 1956
23 de julho de 1957
05 de fevereiro de 1958
01 de maio de 1959
05 de abril de 1961
04 de janeiro de 1960
09 de novembro de 1962
19 de dezembro de 1962
12 de agosto de 1963

8º PERÍODO - 1964-1979 (do golpe militar à anistia política)
Jornal do Brasil – RJ
12 de janeiro de 1964
06 de dezembro de 1966
26 de junho de 1968
12 de fevereiro de 1969
07 de outubro de 1971
07 de julho de 1972
23 de março de 1973
11 de abril de 1975
30 de maio de 1977
11 de setembro de 1979
Jornal da Tarde – SP
21 de janeiro de 1966
01 de junho de 1967
11 de novembro de 1969
02 de fevereiro de 1970
16 de agosto de 1972
07 de setembro de 1974
03 de dezembro de 1975
07 de outubro de 1977
04 de julho de 1978
23 de abril de 1979
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9º PERÍODO – 1980-2001 (Redemocratização)
Folha de S. Paulo – SP
03 de março de 1980
20 de julho de 1982
18 de janeiro de 1985
01 de março de 1986
30 de dezembro de 1990
26 de fevereiro de 1992
27 de abril de 1995
30 de maio de 1997
05 de junho de 1999
12 de novembro de 2001
Zero Hora – RS
28 de janeiro de 1980
21 de dezembro de 1982
04 julho de 1984
21 de agosto de 1986
13 de março de 1987
16 de junho de 1990
02 de outubro de 1994
21 de setembro de 1996
01 de fevereiro de 1998
24 de abril de 2000

10º PERÍODO – 2002-2010 (hegemonia sindical)
O Globo – RJ
16 de março de 2002
16 de abril de 2003
21 de agosto de 2005
22 de novembro de 2004
09 de janeiro de 2007
11 de maio de 2006
20 de junho de 2008
22 de outubro de 2009
04 de dezembro de 2010
26 de setembro de 2011
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Correio Brasiliense – DF
03 de junho de 2002
06 de maio de 2003
22 de dezembro de 2004
27 de janeiro de 2005
01 de setembro de 2006
10 de fevereiro de 2007
31 de agosto de 2008
05 de outubro de 2009
17 de julho de 2010
05 de janeiro de 2011
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PARTE I
TEORIA DO JORNALISMO UTILITÁRIO:
CONCEITOS E DEFINIÇÃO DO GÊNERO
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CAPÍTULO I – O JORNALISMO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1. Conceitos e atributos da prática jornalística
De forma simplista, o jornalismo é a transmissão de fatos cotidianos. Essa
atividade acontece por meio de duas vertentes principais: a informação e a opinião.
Uma no sentido de colocar o indivíduo a par do que se passa, outra no de fazer com
que ela influa naquilo que se está passando (LACERDA, 1950, p.21).
O jornalismo interpreta fatos e opiniões e transforma a complexidade dos
mesmos em mensagens simplificadas a fim de torná-los compreensíveis à
coletividade. Essa prática resulta na “informação de fatos correntes, devidamente
interpretados e transmitidos periodicamente à sociedade, com o objetivo de difundir
conhecimentos e orientar a opinião pública no sentido de promover o bem comum”.
(BELTRÃO, 2006, p.30)
Na prática, o jornalista interpreta o fato/acontecimento, transformando-o em
informação. Em seguida difunde esse conhecimento em uma mídia que tem
periodicidade: diária, semanal, mensal ou em tempo real, como acontece em alguns
suportes na atualidade. A transmissão dos fatos interpretados é destinada a um
conjunto de pessoas que vivem em sociedade e não para o indivíduo isolado.
O sentido de promover o bem comum significa que o jornalismo tem por
objetivo “orientar a opinião pública, mediante a censura ou à sanção das ações dos
indivíduos, de grupos ou de poder político, para que todos os membros da
comunidade sintam e ajam com discernimento, buscando o progresso, a paz e a
ordem” (BELTRÃO, 2006, pp.29-30).
O jornalismo tem características intrínsecas, que o diferenciam das outras
modalidades da comunicação. Beltrão (2006) lista seis atributos: o primeiro deles é a
atualidade, pois a atividade jornalística faz referência aos fatos atuais, ocorridos no
presente. O segundo é a variedade, uma alusão ao fato de o jornalismo trabalhar com
a universalidade dos aspectos, multiplicidade de setores, de objetivos e temas; o
terceiro é a interpretação, pois cabe ao jornalista julgar importância do fato, analisálo, sintetizá-lo, enriquecê-lo ou censurá-lo.
O quarto atributo é a periodicidade, que corresponde aos intervalos em que o
jornalismo registra suas manifestações. O quinto é a popularidade, que é a capacidade
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de influir na opinião pública. E o sexto atributo é a promoção, que tem o sentido de
difundir conhecimentos e orientar de opinião pública.
Essas propriedades são características operacionais da prática jornalística.
Marques de Melo7 (2007) destaca quatro: atualidade, oportunidade, universalidade e
publicidade. A atualidade corresponde conjunto de fatos que estão acontecendo, isso
é o fio de ligação entre emissor e receptor no jornalismo. Com relação à
oportunidade, o autor destaca a diferença entre o jornalismo na idade da imprensa,
pautado pela periodicidade, e o jornalismo na Internet, onde impera a instantaneidade.
A universalidade está relacionada à diversidade dos veículos jornalísticos,
pois quanto mais diversificado é um veículo jornalístico, maior é a sua eficácia
institucional. Já o conceito de publicidade no jornalismo significa a difusão coletiva
das notícias e dos comentários, garantindo assim sua acessibilidade ao público
potencialmente interessado.
Os atributos da prática jornalística mencionados por ambos os autores são
coincidentes. A periodicidade citada por Beltrão (2006) tem o mesmo sentido que a
oportunidade mencionada por Marques de Melo (2007). Da mesma forma, a
promoção tem semelhanças com a publicidade. Já variedade só diverge com a
universalidade no sentido que um autor trata da diversidade de temas e o outro da
quantidade de veículos midiáticos.
Possivelmente, Luiz Beltrão e Marques de Melo tiveram influências do alemão
Otto Groth por meio de outros autores. Marques de Melo (2012a) afirma que
conheceu os escritos do autor em Raymond Nixon. Groth, cuja obra clássica O poder
cultural desconhecido foi relançada com tradução para o português em 2011, defende
a existência de quatro características centrais do jornalismo que têm o mesmo sentido
atribuído pelos pesquisadores brasileiros: periodicidade, universalidade, atualidade e
publicidade.

Esses fatores são os que utilizamos como base no entendimento e

definição de uma matéria jornalística nesta pesquisa.
A periodicidade expressa “a relação de aparição temporal do objeto com um
tempo objetivo” (GROTH, 2011, p.151). A universalidade significa “mediar o
conhecimento de todas estas relevâncias de todas as áreas da vida e da cultura, da
sociedade em todas as suas partes, esta é hoje a tarefa do periódico” (p.172).
7

Notas de aula, na disciplina Gêneros Comunicacionais, curso de Pós-Graduação da Universidade
Metodista de São Paulo.
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Enquanto a atualidade tem uma relação temporal, “designa em sua a característica e a
tarefa do jornal de oferecer, de mediar algo atual, portanto, presente, agora, em voga,
novo” (p.223). Sobre a publicidade, refere-se à “acessibilidade a cada um e com isso a
notoriedade de tudo aquilo que o jornal traz, de tal forma que cada um possa tomar
conhecimento, que ninguém esteja excluído da recepção do conteúdo” (p. 263).
Os atributos operacionais tornam a prática jornalística universal, possível de
ser reconhecida pela coletividade, e portanto, diferente de outras atividades como por
exemplo, a propaganda e as relações públicas. O luso-brasileiro Manuel Carlos
Chaparro (1994), baseado nos elementos da notícia de Carl Wanner (obra: Géneros
periodísticos informativos), destaca os atributos de relevância: atualidade,
proximidade, notoriedade, conflito, conhecimento, consequências, curiosidade,
dramaticidade e surpresa. Acrescenta o interesse como atributo de definição: “só é
notícia o relato que projeta interesses, desperta interesses ou responde a interesses”
(p.119)
Despertar o interesse da audiência é um predicado do jornalismo. Se não
houver interesse pela mensagem, não há razão de existir a prática. Esse atributo
também é lembrado por Fraser Bond (1962, p.82): “o jornalista da atualidade tem
como seu supremo objetivo interessar o leitor comum”.
Este autor fez essa observação há mais de cinco décadas, referenciando o
“jornalista da atualidade”. Nos dias atuais, parece-nos que faz ainda mais sentido a
busca por despertar o interesse do público, principalmente pelas transformações com
relação às rotinas de produção devido à possibilidade de uso de tecnologias e o
consequente aumento no volume de informações disponíveis.

1.2 O jornalismo como processo social
O jornalismo é um processo social pelo fato de configurar-se como uma
produção contínua e permanente. A sua existência se dá pela necessidade social de o
indivíduo recorrer ao intermédio de uma instituição para que alcance o entendimento
de uma realidade que não é possível ser captada individualmente. Dessa forma, surge
a relação entre as organizações e coletividades, conforme Marques de Melo aborda
em conceituação do exercício do jornalismo:
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processo social que se articula a partir da relação (periódica/
oportuna) entre organizações formais (editoras e emissoras) e
coletividades
através
de
canais
de
difusão
(jornal/revista/rádio/televisão/cinema/Internet) que asseguram a
transmissão de informações (atuais) em função de interesse e
expectativas (universos culturais ou ideológicos). (MARQUES DE

MELO, 2003a, p.17)
Nesse entendimento, o fazer jornalístico é fruto da atuação de uma
organização, que faz o papel de produtora e mediadora de fatos da realidade. A
instituição faz com que os cidadãos saibam o que está acontecendo na atualidade, e,
em certos momentos, também opina sobre os fatos. Existindo assim a dicotomia na
imprensa: informação e opinião. Tema que será tratado mais adiante.
Enquanto processo social, o jornalismo funciona como uma espécie de ciclo.
No primeiro momento, há produção da mensagem, depois a transmissão e em seguida
a recepção. Mas, a ação comunicativa do jornalismo não se esgota por aí. É preciso
considerar que os comportamentos gerados pelos indivíduos retroalimentam o
processo social. Sobre isso, Chaparro (1994) afirma que a função social é cumprida
quando acontece a ação jornalística. O autor propõe um modelo macropragmático,
que tem como vertente a Linguística e a Semiótica, destacando a intenção,
entendimento e concretização dos afazeres jornalísticos:

1.
Sendo o jornalismo um processo social de ações conscientes,
controladas ou controláveis, esses processo só se concretiza se os
fazeres jornalísticos (envolvendo o uso de técnicas para a produção
de uma expressão estética) forem cognitivamente controlados por
intenções inspiradas nas razões éticas que dão sentido social a esse
processo.
2.
Porque as ações são conscientes e têm consequências sociais
relevantes, o jornalista é responsável moral pelos seus fazeres.
3.
Se a intenção controla conscientemente o fazer, então
determina os procedimentos técnicos e inspira as buscas e as
soluções estéticas.
4.
A intenção é, portanto, a liga abstrata que funde ética e
técnica, na busca de uma estética significativa para o processo.
5.
Dado que a razão primordial do jornalismo é a de viabilizar,
asseverando, o acesso ao direito de informação, a estética
significativa a ser alcançada pelo jornalismo é a do relato veraz –
isto é: o relato do que em verdade foi visto, ouvido e sentido pelo
mediador.
6.
A ação jornalística se esgota no seu ato de asseverar, quando
a mensagem é lida. Os efeitos derivados, em forma de
comportamentos ou novas ações sociais, fazem parte da esfera
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criativa e livre do receptor, inserido em suas próprias circunstâncias
sociais e seus interesses. Os comportamentos e as ações sociais
derivadas dos atos comunicativos de jornalismo realimentam o
processo social, provocando transformações nos cenários da
atualidade e da ordenação ética e moral da sociedade
(CHAPARRO, 1994, p.116).

Esses seis pontos revelam um modelo da práxis jornalística, que se utiliza da
tríade: ética, técnica e estética para explicar o processo. Segundo as ideias do autor, há
uma espécie de fusão entre ética e técnica na busca de uma expressão estética.
Destaca que a produção jornalística tem consequências sociais relevantes e o
jornalista é o indivíduo responsável por elas.
Acreditamos que a ética deve estar entre as atribuições do jornalismo, pois
envolve a responsabilidade do profissional na prática de sua atividade e atos que
afetam a sociedade. “A ética do jornalismo não deve ser assunto exclusivo de
veículos, jornalistas e leitores, ouvintes e telespectadores. Ela está na razão direta da
própria ética da sociedade. É essencial para todos” (BAHIA, 1990, p.11).
A questão da ética aparece em evidência também nos preceitos de Alberto
Dines (1986, p.118). “O jornalismo, por ser uma atividade essencialmente intelectual,
pressupõe no seu exercício uma série de valores morais e éticos. Sabe-se que o
processo de informar é um processo formador, portanto, o jornalista, em última
análise, é um educador”.
O jornalismo, enquanto processo social, tem tarefas a cumprir: observar,
registrar e comunicar à coletividade. As tarefas se cumprem à medida que passam por
critérios profissionais, baseados na veracidade de fatos, depoimentos de fontes e senso
crítico.
Compreendemos ser importante resgatar o que é entendido como
responsabilidades do jornalismo. Por mais que haja dificuldades no cumprimento dos
deveres e sabendo-se da existência de conflitos entre a imprensa e os interesses
políticos obscuros, é obrigação do jornalismo superar tudo isso para conseguir
corresponder às exigências e expectativas do público.
O jornalismo tem deveres, pois cumpre função social. Segundo Juarez Bahia
(1990) são pelo menos sete os deveres do jornalismo. O primeiro diz respeito à
independência do veículo: “uma imprensa dependente, manobrada por interesses
obscuros, não pode ser confiável” (p.11). Essa independência está entre os fatores que
leva à crítica ao jornalismo atual, pois sabe-se empiricamente que as relações
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políticas, econômicas e até pessoais influenciam a política editorial de um veículo de
imprensa, o que pode ocasionar até uma quebra de confiança com o público. Cabe ao
veículo tratar com respeito àqueles que os leem, ouvem ou veem.
Outro dever da prática jornalística é a veracidade: “a verdade que se apura é
geralmente a veracidade que se publica. Mas não é a última verdade e nem sequer a
verdade definitiva” (BAHIA, 1990, p.12). O cumprimento desta responsabilidade
depende de uma série de fatores, entre eles: apuração, busca por evidências, indícios,
sinais e características da verdade, e a forma com que o jornalista expõe os fatos para
o público.
A objetividade é a terceira responsabilidade jornalística. Essa questão está
relacionada ao fato de o jornalista ser fidedigno e registrar diversas versões de um
acontecimento. A informação objetiva é a aquela fiel ao que relata e precisa no que
diz, segundo Bahia (1990), ponderando sobre a existência de fatores que dificultam a
execução da objetividade, como a formação, interpretação e opinião do jornalista.
Sobre a objetividade, entendemos que não existe uma neutralidade absoluta, já
que o processo de transmissão nunca será a realidade e sim uma representação
simbólica. Como a atividade jornalística é exercida por um indivíduo, há uma carga
de subjetividade (formação, crenças, preconceitos, ideologias, interesses, etc.), que
não pode ser excluída. Assim, seria um erro conceituar a objetividade jornalística
como o oposto de subjetividade, ao invés disso, deve ser encarada como um método
para nortear o jornalismo, eliminando os excessos de subjetividades.
A honestidade aparece como o quarto dever da prática jornalística, pois, de
acordo com o Bahia (1990, p.15), “é o mínimo que um veículo pode oferecer a sua
audiência”. Sobre essa característica, acrescentamos ser imprescindível em situações
de posicionamentos do veículo a favor ou contra uma situação. A nosso ver, a
imprensa deve ser honesta e clara para que o receptor entenda motivos da posição do
veículo, como também a diferenciação da produção de conteúdo opinativo e
informativo.
O quinto dever é a imparcialidade, que se cumpre quando não há omissão
daquilo que o público tem direito de conhecer, quando há correção todas as vezes que
erros são cometidos, e quando fica claro para o público a distinção entre o conteúdo
noticioso e a opinião do veículo.
A sexta responsabilidade do jornalismo é a exatidão. Essa característica está
relacionada à qualidade e ao compromisso com a verdade. Por fim, Bahia (1990, p.18)
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menciona a credibilidade, referindo-se ao valor de confiança creditado a um veículo.
“O jornalismo aspira ser o porta-voz da cidadania, forjando uma delegação de
confiança que, embora frágil, não é abstrata e se renova automaticamente toda vez
que os cidadãos acentuam a sua preferência”.
Entendemos que os deveres do jornalismo são dependentes um do outro. A
credibilidade, por exemplo, pode ser considerada uma consequência dos demais
fatores. A exatidão e veracidade estão interligadas ao fator honestidade. Assim como
os demais elementos, juntos formam o caráter e virtudes do jornalismo praticado por
um veículo.
O exercício do jornalismo está naturalmente sujeito a distorções. Conceitos e
responsabilidades nem sempre evidenciam na prática o que é proposto na teoria.
Superficialidade, parcialidade, discriminação de minorias, notícias inverídicas,
manipulação e sensacionalismo são algumas críticas sofridas pelo jornalismo atual.
Em julho de 2011, o tabloide britânico News of the World fechou as portas
após sérias acusações de realizar escutas telefônicas para obter informações ilegais de
celebridades, políticos e membros da realeza britânica. O jornal existiu por 168 anos e
era consagrado na Grã-Betanha, com venda de cerca de 2,8 milhões de exemplares
por edição. O caso tornou-se um escândalo mundial e levantou questões sobre os
limites de buscar o “furo”, quer dizer, uma informação exclusiva.
O jornalismo brasileiro também coleciona alguns casos históricos de
coberturas falhas. Um exemplo aconteceu em 25 de janeiro 1984, quando era
realizado na praça da Sé, em São Paulo, um comício a favor das eleições diretas. O
Jornal Nacional, da TV Globo, noticiou o evento como parte das comemorações do
aniversário da cidade, omitindo a manifestação a favor das eleições para presidente da
República no país. A emissora se defende afirmando que havia uma relação entre o
aniversário da cidade e manifestação, por isso, a chamada da reportagem abordou esse
fato, mas que a reportagem de Ernesto Paglia relatou o real objetivo do
acontecimento. Por outro lado, a TV Globo também confessa que havia pressão por
parte dos militares, que ameaçavam retirar a concessão de funcionamento da
emissora8.
O caso “Escola Base” representa uma das maiores “barrigas”, jargão que
define notícia falsa, da imprensa brasileira. Em 1994, jornais, revistas, emissoras de
8

MEMÓRIA GLOBO. Disponível em <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,5270p-21751,00.html> Acesso em <29 set.2011>.
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rádio e televisão noticiaram exaustivamente que seis pessoas, entre elas, proprietários
e pais de alunos da Escola de Educação Infantil Base, em São Paulo, abusavam
sexualmente de crianças. Após dois meses de denúncias, o caso foi encerrado com
acusados sendo inocentados judicialmente. Em situações como esta, desculpas e
indenizações não parecem ser suficientes para tamanho prejuízo que os envolvidos
tiveram com exposição da mídia.
Outra situação aconteceu com a atriz Glória Pires e sua família. Em 1998,
notas em jornais e programas de rádio davam conta de um envolvimento amoroso
entre seu marido, Orlando Morais, e sua filha, Cleo Pires. A fofoca cresceu a ponto de
noticiarem uma tentativa de suicídio da atriz, inclusive com divulgação de entrevista
de um falso enfermeiro do hospital. Por mais que desmentisse, alguns veículos
continuavam a propagar o boato. A atriz processou jornalistas e veículos, entre eles,
Alessandro Porro (O Globo), Notícias Populares, Sônia Abrão (Rádio Capital) e
Vanessa Cabral (Extra). “Não se pode confundir liberdade „de‟ imprensa com
liberdade „da‟ imprensa. A liberdade de imprensa não pertence aos jornais ou aos
jornalistas. Pertence a todos nós, cidadãos. Os jornalistas apenas exercem essa
liberdade em nosso nome”, disse a atriz em carta publicada no livro A Era do
Escândalo (ROSA, 2007, p.258).
Não é nosso propósito adentrar o universo da discussão deontológica do
jornalismo, nem mesmo debater a liberdade de imprensa. Seria preciso um espaço
mais amplo com objetivo definido para tal debate. Levantamos menções a este tema a
fim de representar que o jornalismo tem uma função social relevante e que o seu
exercício exige responsabilidade e ética. O desuso destes elementos leva à prática de
agressão ao jornalismo, como explica Caio Túlio Costa (2009, p.111):
A violência no jornalismo, para estabelecer agora a vocação para o
jornalismo, está em usar manchete num veículo de massa para, de
forma inconsciente ou consciente, destruir reputações; dar morte a
empresas ou instituições; destroçar indivíduos, bombardear ações
públicas ou privadas.

Desta forma, burlando os deveres e deixando de cumprir a função social, o
jornalismo passa a não existir mais. No seu lugar, é realizada outra espécie de ação
comunicativa, que rompe com as responsabilidades necessárias para o exercício
jornalístico, mesmo que se apresente como tal.
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Mesmo ciente da existência da prática do “não-jornalismo” em alguns
veículos, não há sentido em generalizar a produção jornalística como errônea,
manipulada e composta por facções políticas, grupos econômicos e poderes sociais. É
verdade que não podemos abandonar a crítica, mas sem desconsiderar o exercício do
jornalismo na interpretação de um fato, convertendo-o em informação e fazendo com
que a mensagem chegue até o cidadão, com a finalidade de promover o bem comum.
O jornalismo é visto por alguns de forma idealista, revelando-se como um
privilégio, um cargo de responsabilidade e que desempenha uma papel social.
Enquanto que, para os críticos, o jornalismo é sempre uma forma de comércio, onde
há troca de interesses e manipulação ideológica. Marcondes Filho (1989) considera a
informação como uma mercadoria. A notícia, para este autor, é compreensível por
meio de três dimensões: como sobrevivência econômica do veículo, como veiculador
ideológico ou como estabilizador político.
Nesta perspectiva anticapitalista, a informação é vinculada aos confrontos de
interesses e poderes de grupos dominantes na sociedade e parte da acepção de que não
há possibilidade de ser realizar um jornalismo objetivo. “O jornalismo, via de regra,
atua junto com grandes forças econômicas e sociais: um conglomerado jornalístico
raramente fala sozinho” (MARCONDES FILHO, 1989, p.11).
Não há como negar o poderio econômico que existe por trás das empresas de
comunicação e o interesse pelo lucro. Isso faz parte do processo pelo qual a sociedade
está inserida e não há nada, de imediato, a ser feito para promover uma mudança
nessa cultura. De antemão, é preciso que haja responsabilidade na produção e
transmissão da mensagem jornalística, exigindo que se cumpra uma série de deveres a
favor do ato comunicativo de qualidade, deixando que os interesses econômicos
ocupem os espaços destinados à publicidade e propaganda.
Em meio às transformações e as múltiplas possibilidades oferecidas pelas
novas mídias, existe algo despontando como favorável para produção de um
jornalismo mais compromissado. É a maior participação do indivíduo no processo de
recepção e de produção da mensagem. Através das redes sociais e espaços ilimitados
para os comentários, é possível que observadores comuns possam fazer suas críticas,
compartilharem opiniões e serem ouvidos pela coletividade.
Os novos espaços destinados ao público permitem que a mídia seja julgada a
toda momento. Na sociedade atual, a crítica não parte somente de um grupo de
observadores acadêmicos, surge de indivíduos que têm discernimento sobre a
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produção midiática e, quando discordam ou se sentem enganados por ela, dividem
com outros usuários suas análises, sendo negativa para imagem e credibilidade do
veículo.
Generalizam-se as críticas a veículos de comunicação na internet. São
protestos de usuários que discordam da postura de determinado veículo. Para citar um
exemplo, no mês de maio de 2012, a revista Veja foi acusada por internautas de
proteger o senador Demostenes Torres, alvo de denúncias por usar o mandato para
atender interesses do bicheiro Carlos Cachoreira, que se envolveu em esquemas de
jogo ilegal. As manifestações de internautas nas redes sociais, utilizando expressões
como “Veja mente”, “Veja com medo”, foram noticiadas na imprensa do país.
Nesse caso, mesmo os cidadãos que não estavam diretamente envolvidos com
as redes sociais, mas que acompanharam os noticiários políticos, tomaram
conhecimento do suposto envolvimento da revista com o senador. Se houve perda de
credibilidade do veículo, não temos como afirmar, mesmo por não ser foco desta
pesquisa, mas é importante refletir se há senso crítico do público e possibilidades de
expressão e cobrança, se há necessidade do comprometimento com a verdade, pois as
condutas geradas pelos indivíduos retroalimentam o processo social do jornalismo.

1.3 Orientação: função inerente ao jornalismo
Informar, interpretar, orientar e entreter são as razões da existência do
jornalismo. O ato de assegurar a informação, difundir notícias, é o primeiro objetivo.
O segundo é a necessidade de explanar, quer dizer interpretar, as notícias em meio à
complexidade da vida e diversidade de interesses. Guiar o público em suas
dificuldades, assumindo uma forma útil e eficiente de exposição é o terceiro objetivo.
E o esforço de entreter corresponde a mais uma função que cabe ao jornalismo
(BOND, 1992).
A prática jornalística cumpre alguns papéis ao desempenhar a transmissão de
informações para o público. Comunicar ideias por meio da informação e opinião é um
dos principais desempenhos da imprensa. Entretanto, é preciso considerar outros
papéis também proeminentes: orientação e diversão. Esta pesquisa foca na função
orientadora do jornalismo, que tem o objetivo de prestar serviço, oferecer uma
informação útil, sendo uma espécie de guia em situações rotineiras do cidadão.
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Esta pesquisa reconhece a orientação como uma das funções do jornalismo.
“Impresso, escrito, falado ou visual, o seu objetivo é informar, interpretar, orientar e
divertir. Associa ainda outras funções como vender através de anúncios e difundir
ideias e eventos mais complexos que a simples notícia” (BAHIA, 1990, p.19).
Sabemos que pertence ao jornalismo “elogiar, explicar, ensinar, guiar, dirigir;
tocar-lhe, enfim, propor soluções, amadurecê-las, torná-las fáceis, submetê-las à
censura, reformá-las; toca-lhe estabelecer e fundamentar ensinamentos” (MARTI
apud BELTRÃO, 1980a, p. 12). O espírito conselheiro do jornalismo concretiza-se no
ato de guiar e de propor soluções, tornando-as mais fáceis. É exatamente essa a
proposta do chamado jornalismo utilitário.
As funções básicas do jornalismo podem ser representadas um triângulo
retângulo (figura 1), onde o ângulo reto é a informação, o ângulo superior é a
orientação e o ângulo inferior é a diversão. Na base do triângulo está a informação, ou
seja, uma sequência objetiva. A linha horizontal representa o “relato puro e simples de
fatos, ideias e situações do presente imediato, do passado ou do „vir-a-ser‟
possível/provável, que estejam, no momento, atuando na consciência coletiva”
(BELTRÃO, 1980b, p.13).

Figura 1 – Funções do jornalismo

Diversão
Orientação
Informação
Fonte: Luiz Beltrão (1980b, p.13)

A linha oblíqua é função de entretenimento, “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”. Enquanto a linha perpendicular que se prolonga verticalmente na figura
do triângulo representa a orientação, “esforço de interpretar a ocorrência, tirando
conclusões e emitindo juízos com o objetivo de provocar a ação por parte daqueles
aos quais a mensagem é dirigida" (BELTRÃO, 1980b, p.13).
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Ao explicar cada uma das três funções básicas do jornalismo, Beltrão (1980b)
vai além da compreensão de informação, orientação e diversão, abrange também
elementos como a interpretação e a opinião. Ao traçar o triângulo, o autor coloca que
a perpendicular à medida que se prolonga incorpora aspectos subjetivos passíveis de
interpretação, e assim no vértice, isto é, no topo do triângulo, tem-se a opinião. Esse
sistema nos permite entender que Beltrão situa a tarefa de orientação no mesmo
patamar da opinião. Ao justificar que o jornal tem o dever de exercitar a opinião, diz
que a mesma tem intenção de orientar o leitor e toda massa à ação9.
As funções do jornalismo também podem ser traçadas de acordo com
temáticas: política, econômica, educativa e de entretenimento. Pela função política
“entendem-se os meios de informação em sua ação crescente como instrumentos de
direção dos negócios públicos e como órgãos de expressão e controle da opinião”
(AMARAL, 1986, p.22).
Desde a origem da imprensa brasileira, a política foi assunto de destaque.
Amaral (1986, p.22) lembra que “as lutas do Correio Braziliense, de Hipólito José da
Costa, contra o absolutismo e em favor das liberdades políticas e das instituições
civis”,

mencionando

acontecimentos

históricos

como:

Revolta

dos

1817,

Independência, Abdicação e o Sete de Abril, revolta dos negros na Bahia, Guerra do
Paraguai, Abolição da Escravatura e Proclamação da República.
Mesmo nos dias atuais, a política mantém certa preeminência entre os temas
abordados no jornalismo brasileiro. Um exemplo é a página de política dos jornais
geralmente estar localizada no primeiro caderno. No caso das revistas semanais, o
tema também tem evidência, muitas vezes na capa e em entrevistas, além das
costumeiras reportagens. O mesmo se repete nas páginas de portais de notícia na
internet. Nos noticiários da televisão e rádio, reportagens, notícias e debates as
abordagens políticas compõem diariamente a pauta desses veículos.
A segunda função é econômica e social, que aborda notícias e conhecimentos
sobre o desenvolvimento econômico e social. Ela tem a proposta de difundir
“conhecimento e notícias neste domínio, aceitando a publicidade para o
desenvolvimento da indústria e do comércio e, ainda, contribuindo para melhorar as
relações sociais” (AMARAL, 1986, pp.22-23).

9

Retomaremos essa discussão no capítulo IV desta pesquisa.
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Já a função educativa, é cumprida de diversas maneiras, seja com a publicação
do noticiário internacional, debates na Câmara e no Senado, como também com
reportagens com expressões mundiais das múltiplas atividades humanas, páginas
especializadas, comentários e editoriais. Na visão de Amaral (1986, p.23), técnicas
audiovisuais e a imprensa escrita devem ser utilizadas como instrumentos necessários
para uma educação permanente de jovens e adultos. “A informação tornou-se um
setor, um aspecto essencial da educação, a tal ponto que se preconiza, pelo menos
para os países em formação, um sistema integrado educação-informação”.
Diferentemente das duas primeiras funções, o caráter educativo não se refere a
um tema abordado na imprensa. É claro que o jornalismo trata de assuntos específicos
sobre a educação. Existem revistas e sites na internet especializados no assunto,
editorias e cadernos em jornais, e mesmo programas de rádio e televisão. Acontece
que o jornalismo, de maneira geral, pode ser uma ferramenta no processo educativo.
A informação, mesmo sem o propósito de educar ou instruir, pode ser utilizada para
essa finalidade se acrescentada outra ferramenta, como um caso de debate em sala de
aula, usando um telejornal como mote discussão.
O entretenimento, reconhecido também como função do jornalismo por outros
autores como Bahia e Beltrão, é para Amaral (1986, p.24) “a segunda função
psicossocial da imprensa. Grande parte do público considera um prazer a leitura do
jornal, o programa de rádio e de televisão”.
Na verdade, as funções da comunicação já haviam sido sistematizadas em
1948 por Harold Lasweel (1987). Em uma perspectiva funcionalista dos mass media,
observou as três funções: 1) vigilância sobre o meio ambiente, que corresponde à
função informativa, 2) correlação das partes da sociedade em resposta ao meio,
função persuasiva, 3) transmissão de herança social de uma geração para outra,
função educativa. Em 1959, Charles Wright (1968) acrescenta a quarta função, que
seria a de entretenimento.
Ao analisar a comunicação como processo de interação humana que se realiza
mediante signos organizados em mensagens, Bodernave (1987, p.26) observa
algumas funções. A de ser elemento formador da personalidade é a mais básica, pois
“sem a comunicação, de fato, o homem não pode existir como pessoa humana”.
Menciona ainda a função expressiva, que corresponde ao desejo das pessoas em
expressar emoções, ideias, temores e expectativas, e a função informativa, referindose ao conhecimento do mundo objetivo.
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Bodernave (1987, p. 29) ainda cita outras funções da comunicação como:
vigilância e educação; articulação política de interesses e tomada de decisões;
atribuição ou legitimação de status; imposição e manutenção de normas sociais;
facilitação da troca de bens e serviços na atividade econômica; divertimento ou
função lúdica e participação ou acesso ao diálogo e cooperação.
Lasweel, Wright e Bodernave elencam funções numa perspectiva mais geral
da comunicação. Mesmo sem o foco específico no jornalismo, essas funções podem
ser aplicáveis. Uma informação jornalística, por exemplo, pode servir de guia ao
público em situações em que o cidadão necessita tomar uma decisão.
É preciso considerar ainda que as funções da comunicação ou do jornalismo
mudam de acordo com circunstâncias temporais e transformações da sociedade. São
determinantes para o processo jornalístico as condições culturais, políticas e
econômicas. Dessa forma, características funcionais identificadas anteriormente são
passíveis de desaparecer no futuro e novos papéis podem surgir, variando conforme o
contexto em que vive a coletividade.

1.4 Prestação de serviços no jornalismo e a opção pelo termo utilitário
No modelo ocidental de jornalismo, influenciado principalmente pelas práticas
norte-americanas, a mídia é reconhecida por desempenhar um papel de serviço
público à sociedade, como observa Traquina (2008, p. 185): “para os profissionais das
notícias, o jornalismo é sobretudo um serviço público em que os valores da autonomia
e da liberdade estão no centro da sua profissão”.
Esse papel de prestar serviço à sociedade está imerso em um sistema
capitalista. Ao mesmo tempo em que o jornalismo é um instrumento à serviço dos
cidadãos, que preza pela liberdade de expressão, é um negócio mantido para
proporcionar lucros. Portanto, as duas funções são interdependentes.
Sobre essa linha tênue que existe na mídia entre a função de servir o público e
estar imersa na lógica do lucro, Meyer (1989, p.206) afirma: “o que o leitor precisa é
de um jornal que tem um poder financeiro para realizar serviço público”. Pondera em
seguida: “o leitor precisa saber quão perto chega o jornal de preencher seu potencial
para o serviço público. E editores, publishers, e membros de equipe precisam de
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métodos mais precisos do que os atualmente usados para realizar bem os serviços à
comunidade”.
Para muitos autores e também para os profissionais do campo comunicacional,
o jornalismo em si presta serviço público. Realiza atividades como: relatar, comentar,
interpretar, orientar e divertir os cidadãos. Ao desempenhar esses papéis, serve de
instrumento a serviço do público. Se observarmos o slogan da Folha de S.Paulo: “um
jornal a serviço do Brasil”, usado desde a edição do dia 1º de maio de 1963,
percebemos a posição em que o próprio veículo se coloca diante do seu público.
De certo, na sua essência, o jornalismo tem a propriedade de servir o público,
abastecê-lo de informações e comentários. Entretanto, há outras formas mais diretas
em que a atividade jornalística presta serviço, fornecendo ajuda e apoio na vida do
indivíduo usuário da informação.

A ideia de servir o público reside profundamente nos preceitos e na
prática do jornalismo. De início e acima de tudo, esforça-se em
alertar seus leitores e ouvintes, para o sentido vital dos
acontecimentos. Fez isto fornecendo-lhes informação na forma de
seus próprios julgamentos editoriais. Além desta utilidade
fundamental, o jornalismo, em todas as suas formas, fornece uma
relação múltipla de auxílios especiais aos seus clientes, para tornar
suas vidas mais completas, mais seguras, mais ricas, mais saudáveis,
mais compensadoras. (BOND, 1962, p. 274)

Acontece a prestação de serviço quando há divulgação de informações úteis
pelo veículo jornalístico. São as mensagens de caráter utilitário que auxiliam o
público em resoluções de problemas e decisões práticas do cotidiano, a quem muitos
autores denominam como prática do “jornalismo de serviço”, termo também utilizado
por profissionais do mercado. Nesta pesquisa, optamos pelo uso do termo “jornalismo
utilitário”.
A preferência pela expressão “jornalismo utilitário” ao invés de “jornalismo
de serviço” acontece devido à diversidade de sentidos que toma a palavra serviço. O
termo jornalismo de serviço pode ser considerado como uma redundância, já que o
jornalismo tem o propósito de prestar serviço à sociedade. Ainda assim, esta
expressão é usualmente empregada no sentido de classificar o material jornalístico
com proposta orientadora, de utilidade e com tendência para o uso imediato por parte
do público.
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Outro ponto que nos motiva a substituição de termos é que, para alguns
pesquisadores, o jornalismo de serviço é na construção da realidade sob a ótica do
consumo. Nossa visão ultrapassa o entendimento do contexto dessa produção
jornalística para satisfazer a sociedade de consumidores. O jornalismo utilitário
aborda temas referentes ao consumo, mas também à saúde, qualidade de vida,
cotidiano, cidadania e direitos do cidadão, passando por questões políticas, ambientais
e culturais.

1.5 O serviço no jornalismo e em outras atividades da comunicação
A prestação de serviços ocorre em todos os campos. Só para exemplificar, na
economia, educação, esporte, lazer, administração, direito e saúde existem formas de
serviços em que o usuário utiliza o benefício em determinada área para buscar alguma
utilidade para sua vida. A mídia também presta serviço, sendo a informação o
instrumento de serventia. Neste caso, trata-se de uma mensagem de caráter utilitário,
que visa orientar e provocar uma ação por parte do usuário.
Existem modalidades de serviço nos diferentes tipos de atividades da
comunicação coletiva. Mas, nesta pesquisa, interessa-nos observar particularmente as
modalidades praticadas no jornalismo. Sabemos que há uma confusão entre o
jornalismo e outras atividades da comunicação. O suporte midiático (jornal, revista,
rádio, televisão, cinema ou internet) é instrumento indispensável para a prática
jornalística, pois torna as mensagens públicas. Entretanto, o suporte sozinho não
determina que todas as mensagens ali veiculadas sejam resultado do exercício do
jornalismo.
A prática jornalística deve ser vista como um processo determinado pela
atualidade, que se prende ao fato real, através de um exercício de orientação coerente.
Diferente, portanto, da propaganda e relações públicas que promovem mensagens
com intenção de persuadir e levar o cidadão à ação, apelando para o imaginário.
Diferente também da ficção, uma narrativa irreal, e do entretenimento que se revela
como distração, passatempo.
É imprescindível entender que as atividades da comunicação são
essencialmente diferentes. Quando falamos em modalidades de mensagens de serviço
na mídia, tem-se uma campanha institucional sobre a dengue, com dicas e
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informações sobre prevenção e tratamento. Ou ainda publicidade social de emissoras
de televisão, que durante intervalos da programação trata de temas de interesse
público, incentivando o comportamento cidadão. Tem-se uma novela que aborda
assuntos sociais ou ainda um programa de variedades que ensina uma receita de
alimentação saudável. Entretanto, em nenhum desses casos, trata-se do exercício
jornalístico.
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CAPÍTULO II
UTILITÁRIO

–

PARA

ENTENDER

O

JORNALISMO

2.1 A utilidade/necessidade em questão

Todo leitor, ouvinte, telespectador e internauta também é cidadão, contribuinte
e consumidor. As pessoas têm demandas e, portanto necessitam de orientação para
tomada de decisões cotidianas. O jornalismo tem a possibilidade de preencher essa
lacuna de necessidades do indivíduo, apurando e levando ao receptor uma informação
útil, com função orientadora, podendo servir de guia em situações do dia a dia.
A gênese do jornalismo está relacionada a uma necessidade social do ser
humano. Quando o homem vivia em um círculo limitado, era possível conhecer
praticamente tudo o que existia no seu grupo de relações. Mas, com o crescimento da
população, o círculo se expandiu e o cidadão passou a não ser mais capaz de obter os
dados necessários para promover seu bem estar e para movimentar-se no meio da
coletividade (BELTRÃO, 2006, p.15).
A existência do jornalismo utilitário também é justificada da mesma forma. O
mundo moderno, pautado pela extensa quantidade de informações, deveres,
necessidades e anseios, exige do cidadão preparo. Como sozinho, o indivíduo não é
capaz de alcançar o conhecimento dos elementos que necessita, a mídia serve como
ferramenta orientadora de questões específicas e práticas.
Neste contexto, o jornalismo utilitário tem como proposta principal oferecer a
informação que o receptor necessita de imediato ou que será necessária em algum
momento. As mensagens utilitárias incluem instruções para a audiência, podendo ser:
instruções didáticas de como o cidadão deve fazer ou agir ou dados necessários para
que ele mesmo possa encontrar a informação que precisa.
O jornalismo utilitário se manifesta também em histórias de referência, desde
que sirva de modelo para o receptor, em entrevistas ou citações de profissionais que
aconselham e dão dicas. Essas mensagens podem aparecer ainda em forma de listas,
gráficos, infográficos, fotografias com legendas e mapas, desde que têm
intencionalidade de prestar um auxílio prático.
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2.2 Definição
Em sua essência, o jornalismo utilitário é uma atividade que se propõe a
elaborar uma informação útil, utilizável e prática. É útil porque tem serventia para o
público ou parte dele. É utilizável, pois há chances que indivíduos tomem atitudes
após o contato com os conselhos estabelecidos na mensagem. Prática, no sentido de
oferecer dados que ajudam a resolver problemas do dia a dia, tomada de decisões e a
perda de menos tempo e dinheiro.
O service journalism, expressão em inglês para denominar jornalismo de
serviço e que tem o mesmo sentido de jornalismo utilitário, é definido como “uma boa
comunicação em um mundo cheio de dados”, por Byron Scott (1989, p.3, tradução
nossa), professor e fundador do programa de Jornalismo de Serviço, na Universidade
de Missouri-Columbia, em 1986. O pesquisador da universidade norte-americana, que
observa a produção do jornalismo de serviço na mídia impressa, afirma:
Leitores leem estes artigos porque fazem a diferença em suas vidas,
muitas vezes, uma diferença imediata. Leitores leem porque as
peças estão em suas línguas, e a partir dos seus pontos de vista.
Leitores leem porque eles resolvem problemas e respondem
questões e não o contrário. (SCOTT, 1989, p.3)

O jornalismo de serviço está relacionado aos interesses do leitor, resolvendo
seus problemas e respondendo suas dúvidas. É dessa forma, que entendemos o
jornalismo utilitário, por isso, sua conceituação está relacionada a fatores práticos e
facilitadores de situações cotidianas do cidadão.
Partindo também do propósito de interesse do público, Arnold & Messenger
(1989, p. 4, tradução nossa), no artigo “News you can use” (Notícias que você pode
usar) afirmam que essas informações centram-se “nas necessidades e preocupações
dos leitores, orientadas para públicos específicos. Jornalismo de serviço vai além de
fornecer informações e cria expectativa para o leitor agir”.
Em resumo, trata-se de uma mensagem que pode ser aproveitada, portanto,
tem utilidade para determinado público interessado na informação. Daí a justificativa
para também designarmos o termo jornalismo utilitário, pois a utilidade é um dos
subsídios principais desse tipo de prática jornalística.
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O jornalismo utilitário é caracterizado por uma reunião de elementos,
“utilidade, necessidade, disponibilidade e compreensão. Se você dá ao seu leitor estas
informações, você pode esperar algum tipo de ação como resultado”. (ARNOLD &
MESSENGER, 1989, p. 4, tradução nossa)
Para se produzir uma informação utilitária, tem-se como preocupação chave a
necessidade social da coletividade e a necessidade do indivíduo. Por isso, é preciso
conhecer o público, podendo ser através de pesquisas de opinião ou encontros
periódicos com o leitor, ouvinte, telespectador ou internet, como é comum em alguns
veículos de imprensa no Brasil.
Uma das formas de produzir essa espécie de mensagem jornalística é fazer
questionamentos sobre a proposta da mensagem. “Quem são os consumidores desta
informação? Quais são as necessidades de informação deles? Estou mostrando-lhes
um caminho para a ação? Existe uma maneira melhor?” (ARNOLD & MESSENGER,
1989, p. 4, tradução nossa).
Ao produzir conteúdo utilitário, o jornalista precisa buscar aplicabilidade das
informações antes de divulgá-las com intuito de prestar serviço. As mensagens devem
responder ao estilo de vida, contexto sócio econômico, atividades cotidianas,
individualidade e hábitos de consumo do público a ser atingido.
O redator e editor devem ter em mente que a informação irá melhorar algum
aspecto da vida do receptor, vai ajudá-lo na tomada de decisões. A mensagem de
cunho utilitário é uma espécie de munição que o indivíduo recebe para enfrentar a
vida cotidiana.
Como resultado, a mensagem utilitária deve provocar uma reação por parte do
seu público. Sobre isso, a pesquisadora espanhola, Maria Pilar Diezhandino (1994,
p.89, tradução nossa), na obra Periodismo de Servicio afirma: “o jornalismo de
serviço é a informação que aporta o receptor a possibilidade de efetiva e ação e/ou
reação. Aquela informação, oferecida oportunamente, que pretende ser de interesse
pessoal do leitor-ouvinte-espectador”.
As informações são consultoras, conselheiras, e oferecem respostas a dúvidas
e prestam orientação direta e prática ao cidadão. “Ensina, previne, anima, adverte e
aconselha”, (DIEZHANDINO, p.60, tradução nossa). É com propostas dessa natureza
que a teoria do jornalismo utilitário se constrói.
As matérias jornalísticas que buscam prestar serviço têm componente
pedagógico e cumprem as necessidades reais da comunicação, podendo pode ser visto
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como uma resultado natural do jornalismo enquanto responsabilidade social, uma vez
que oferece opções, propostas, soluções e variados tipos de informações úteis
(TEMER, 2001, p.135).
As mensagens utilitárias também têm caráter prático e objetivo. “São matérias
que se baseiam em dados objetivos que indicam tendências e resultados de natureza
diversa, de utilidade para o telespectador em eventuais tomadas de decisões”
(REZENDE, 1998, p. 169).
Para identificar esse tipo de jornalismo, é preciso lançar o olhar primeiramente
o objetivo da mensagem. Ela deve se apresentar com a proposta de ajudar o usuário
em algum tipo de situação. Algumas marcas linguísticas também se sobrepõem nessa
modalidade jornalística como, por exemplo, uso de verbos no imperativo (comece,
veja, confira, faça), presença de expressões como “confira as dicas”, “informações
utilitárias”, “dados úteis”, uso de elementos com a proposta de instruir: gráficos,
infográficos, listas e mapas, além da construção de textos que direta ou indiretamente
promovam orientações.

2.3 Manifestações utilitárias na mídia

2.3.1 Quanto ao interesse do público
Responsável por ajudar, orientar e aconselhar o receptor, o jornalismo
utilitário atende aos interesses mais gerais da coletividade, como as questões
particulares de indivíduos com especificidades. Empiricamente, podemos afirmar que
essa espécie de jornalismo produz mensagens de utilidade pública e de utilidade
particular.
É de utilidade pública quando o interesse é generalizado, quer dizer, a matéria
jornalística desperta interesse da coletividade, que deve abranger uma considerável
parte das pessoas que tem acesso ao veículo em questão (jornal, revista, rádio,
televisão ou internet), independente das particularidades de cada indivíduo.
As mensagens dessa natureza, por vezes, estão relacionadas a elementos
norteadores da comunicação pública, entre eles, o compromisso em privilegiar o
interesse público em relação ao interesse individual ou corporativo; adaptação dos
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instrumentos às necessidades, possibilidades e interesses dos públicos; e centralização
o processo no cidadão (DUARTE, 2009, p. 59).
O conceito de comunicação pública está relacionado ao de comunicação
governamental, próximo aos discursos e às ações dos governos para atrair a opinião
pública sobre ideias e ações promovidas pelo poder público. Entretanto, alguns dos
conteúdos são aproveitados e transformados em mensagens jornalísticas, exatamente
por tangenciar o interesse público. Parte desse conteúdo, produzido por veículos
jornalísticos, resulta no que chamamos de jornalismo utilitário, geralmente os de
temas relacionados a serviços e orientações, como: pagamento de impostos,
campanhas de vacinação, mudanças relacionadas ao trânsito, horários e endereços de
determinados serviços públicos e etc.
Podemos exemplificar como sendo de utilidade pública uma matéria que trata
sobre as consequências da greve dos Correios para a população e traz informações do
tipo: como ter acesso à segunda via de contas, o que fazer para não pagar multa por
atraso, como proceder para receber encomendas, quais números de telefones e
endereços para tirar dúvidas, entre outras informações úteis. Nem sempre, mensagens
dessa natureza estão relacionadas a temas governamentais, cabem também como
exemplificação previsão do tempo, indicadores de trânsito, avisos sobre o que abre e
fecha em um feriado, e telefones e endereços úteis (polícia, bombeiros, hospitais).
É preciso considerar que o interesse geral não compreende a totalidade, pois,
não temos como afirmar que todos os receptores vão valorizar e aplicar as orientações
prestadas pela mídia sobre o determinado assunto. A informação utilitária é veiculada
com o intuito de que o cidadão a utilize no momento imediato ou quando necessite no
futuro próximo. Quando o jornalismo utilitário produz mensagens de utilidade pública
aproxima-se dos deveres e direitos do cidadão em estar informado sobre algo com a
finalidade de que ele possa tomar uma atitude em seguida, diferenciando-se das
mensagens de utilidade particular, que estão relacionadas a interesses privados,
muitas vezes referentes a consumo.
As mensagens de utilidade particular são voltadas para um público específico,
de determinada faixa etária, sexo, forma física e interesses profissionais. A
preocupação é acolher os interesses particulares do indivíduo. Importante observar
que esse atendimento individualizado é disfarçado, pois toda produção jornalística é
voltada para uma coletividade e não para uma única pessoa. Acontece que a forma e
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conteúdo dessas mensagens simulam compreender necessidades individuais, por isso,
aparecem com mais frequência em veículos de caráter especializado.
Para ilustrar a mensagem de utilidade particular, basta pensar em uma matéria
sobre cortes de cabelo que apresenta variados tipos de acordo com formatos de rosto.
Algumas pessoas, em contato com esse conteúdo, identificam-se, podendo inclusive
usar o modelo como inspiração. Nesse caso, se a ação for concretizada, o anseio
individual foi atendido. Também se encaixam nesse modelo, as cartas-consulta. O
indivíduo envia uma questão, um problema ou uma situação particular para o veículo
jornalístico e tem uma resposta direcionada aos seus interesses, embora outras pessoas
que têm acesso àquela mensagem, podem também ter suas inquietações resolvidas.
Nesses tipos de mensagem circundam apreciações que exigem um olhar mais
apurado dos profissionais da área, devido principalmente a dois fatores: 1. O
jornalista deve estar atento ao conteúdo produzido, pois nem todos os conselhos e
dicas servem para todo o público. Há uma relação de responsabilidade social com a
informação produzida, pois ela afeta diretamente em atitudes que têm consequências
diretas na vida do indivíduo. Portanto, há necessidade de buscar um caminho mais
correto de produzir a orientação, especialmente em temas da área da saúde:
tratamentos devem ser feitos com profissionais, medicamentos exigem prescrição
médica, não cabendo ao jornalista exercer essa função.
2. O material de serviço relacionado ao consumo - indicação de produtos,
orientação quanto ao custo benefício, dicas de compras e usos – merecem uma
abordagem cautelosa, exigindo ética do profissional e do veículo para que os
departamentos jornalísticos e publicitários não se misturem. Em situações que isso
aconteça, é preciso que fique claro para o público que se trata de estratégia de
marketing, não sendo informação jornalística. Se por um lado, é de interesse do
público informações dessa natureza, pois é útil na hora das escolhas e das compras,
por outro, há risco de embutir interesses comerciais na mensagem, produzindo uma
espécie de “jornalismo cor de rosa” (MARSHALL, 2000), que busca agradar, por
meio de favorecimento das necessidades do mercado e dos negócios, e a nosso ver,
não se importando com o interesse do público.
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2.3.2 Quanto à finalidade das mensagens
Podemos apontar duas espécies de jornalismo utilitário quanto à finalidade das
mensagens: as informações práticas e as informações conselheiras. A primeira espécie
são aquelas que se repetem, são atuais, mas não são necessariamente novas.
Geralmente se apresentam em seções ou quadros fixos nos veículos: meteorologia,
necrologia, previsão do tempo, indicadores de trânsito, resultados de jogos, listas de
livros mais vendidos, telefones e endereços úteis, cotações, roteiros culturais,
programação de televisão, entre outros. São basicamente os serviços que os meios
oferecem ao seu público.
A segunda espécie corresponde às informações conselheiras. Com sentido de
provocar uma ação por parte do receptor, aconselha, orienta e dá dicas. Essas
mensagens objetivam ajudar o cidadão em situações do cotidiano. As informações
neste caso aparecem em forma de notas informativas, notícias, reportagens ou
entrevistas, a fim de embutir as considerações de caráter útil. A informação utilitária
pode ser também um complemento do fato puramente informativo.
Nos meios impressos e online, é mais fácil identificar quando acontece essa
complementação, devido ao uso de recursos como: boxes, olho, intertítulos e
infográficos. Enquanto no noticiário televisivo e radiofônico, as informações úteis e
os fatos genuinamente informativos podem se misturar mais facilmente que os meios
impressos, devido à falta de quebra textual.
A distinção entre a informação prática e a informação conselheira é que no
primeiro caso não depende de uma novidade para que o conteúdo seja propagado pelo
veículo jornalístico. São formas que se repetem com conteúdo atualizado. Geralmente
o indivíduo já acostumado com determinado veículo já sabe onde encontrar esse tipo
de informação. Enquanto as informações conselheiras costumam surgir de um fato
noticioso, algum assunto que se torna público e desperta interesse. Os temas tratados
são os mais diversos possíveis: saúde, moda, lazer, gastronomia, educação, decoração,
turismo, automóveis, tecnologia, etc..

2.4 A produção do jornalismo utilitário
Não há segredos na construção de uma mensagem de cunho utilitário. Em
primeiro lugar é preciso cumprir o critério básico, a informação deve ser jornalística.
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Para isso, os elementos norteadores do jornalismo devem ser relembrados:
periodicidade, universalidade, atualidade e publicidade. A periodicidade é relacionada
à aparição temporal, quer dizer, intervalos de tempo recorrentes, a universalidade é
exercida na medida em que trata de assuntos de interesse do público, enquanto a
atualidade trata de temas do presente, atuais, e a publicidade refere-se à notoriedade
que a informação terá, de tal forma que o público alvo possa tomar conhecimento
daquele material.
A produção do jornalismo utilitário também leva em conta os critérios de
noticiabilidade. Mas, como definir o que é importante e decidir entre aquilo que
interessa ou não ao público? Sobre noticiabilidade, Traquina (2008, p. 63) escreve:
“podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de critérios e
operações que fornecem aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir
valor como notícia”.
Para Traquina (2008), há valores-notícia de seleção e de construção. Aqueles
de seleção correspondem critérios que permitem a eleger os acontecimentos e entre
eles cabem fatores como: atualidade, novidade, notoriedade do ator principal,
proximidade em termos geográficos e culturais, conflito, infração, o fato inesperado, o
escândalo. Também existem os critérios de contexto como: facilidade da cobertura,
equilíbrio de notícias sobre o mesmo assunto, presença de elementos visuais,
exclusividade, entre outros fatores levantados pelo autor.
Os valores-notícia de construção, aqueles que são levados em conta durante a
elaboração do texto jornalístico, são: simplificação para que seja de fácil
compreensão, amplificação do ato e das suas consequências a fim de aumentar
possibilidades da mensagem ser notada, relevância, valorização das pessoas dentro do
acontecimento, reforço do lado emocional pela dramatização e consonância, que é a
inserção da novidade em contexto já conhecido (TRAQUINA, 2008)
Os valores-notícia devem ser levados em conta na produção da informação
utilitária desde a seleção das matérias para publicação até a construção do texto. Os
critérios que pesam sobre a relevância da informação são importantes para definir o
conteúdo útil que merece ter tratamento jornalístico e qual destaque ele tem em meio
as demais mensagens propagadas pelo veículo.
Acreditamos ainda que é preciso levar em conta as características da
informação. Por isso, da mesma forma que identificamos o jornalismo utilitário em
duas espécies principais quanto à finalidade, para que possa abranger os diferentes
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suportes de mídia, a produção desse material pode ser dividida em duas formas: as
informações práticas e as informações conselheiras.
As primeiras, que são os serviços oferecidos pelos meios de comunicação,
devem ser breves. “A norma geral é a síntese e a sobriedade. Aqui, o noticiarista
chega ao máximo da economia de palavras e espaço, usando linguagem lacônica”
(BELTRÃO, 1969, p. 154). A maior parte desse material chega às redações
jornalísticas através de agências ou assessorias de imprensa pronto para ser veiculado.
Mas, há necessidade de checagem, até mesmo para selecionar o que é deve ser
aproveitado.

É verdade que grande parte desta correspondência é interesseira:
disfarça publicidade, propaganda pessoal, desejo de aparecer em
letra de forma. O noticiarista, porém, é o homem indicado para
distinguir entre aquelas informações que podem ser graciosamente
divulgadas entre as que somente poderão sair através do
departamento comercial, ou seja, como matérias pagas. Tal
distinção – recordemos- se baseia no maior ou menor interesse
público da informação transmitida (BELTRÃO, 1969, p. 153).

Como em qualquer produção jornalística, deve haver pelo menos o mínimo de
apuração nas informações práticas de serviço. Esse passo é importante até mesmo
como forma de manter confiança do público. Muitas vezes, o receptor busca um
veículo jornalístico porque sabe que ali encontra informações úteis que afetam alguma
atitude que tomará em seguida. O horário de um filme no cinema determina a hora
que cidadão vai sair de casa. A previsão do tempo influenciará na escolha de qual
roupa usar. Os indicadores de trânsito o ajudam a definir o melhor trajeto. Uma
informação errada causa transtornos e quebra confiança do público com relação ao
veículo.
No caso das informações conselheiras, há necessidade de uma produção mais
aprimorada. Demanda tempo para coleta do material, como realização de entrevistas e
pesquisas. “O serviço é produzido com mais calma e, por isso, pesa sobre ele critérios
de qualidade mais rígidos. Se no factual o tempo é fator fundamental, o serviço deve
ser preciso e preferencialmente inédito” (TEMER, 2001, p.296).
As matérias conselheiras geralmente induzem a ação por parte do receptor.
Utilizam-se muitas vezes do verbo no imperativo, sugerindo que se pratique algo.
Portanto, é comum o uso de verbos como: “faça”, “opte”, “evite”, “saiba”. Em alguns
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casos, essas dicas são fornecidas de forma didática, com uso de recursos como
infográficos, boxes, ilustrações, intertítulos que entrecortam informações, ou mesmo
uma espécie de lista enumera ações a serem colocadas em prática.
Os recursos gráficos são usados em todos os veículos, com exceção do rádio,
impossibilitado devido à falta do meio visual. “Os criadores dos gráficos precisam
lembrar que estão oferecendo um serviço ao leitor. Eles precisam ter certeza que a
prestação de serviço responda qualquer pergunta que o leitor poderia levantar. Se não
tiver, o gráfico irá falhar” (HALL, 1989, p.8).
Tanto os recursos gráficos como o texto em si devem deixar claro a missão
orientadora da informação. Para ser considerado como utilitário, a mensagem deve
prestar esclarecimentos úteis e de forma que a informação possa ser praticada por pelo
menos uma parte do público receptor.
Para construir uma reputação do jornalismo prestador de serviços, deve-se
buscar, de acordo com Knight (1989, p. 13), uma construção gradual e de confiança
com o público, sem necessidade de tratar sobre temas complicados. Questionar como
a informação pode ser útil, podendo sugerir uma abordagem de jornalismo de serviço
ou um box de serviço. Também certificar-se que as mensagens estão claras e fáceis,
não usar informações irrelevantes, trabalhar o uso de infográficos e sempre manter em
mente as necessidades e interesses dos leitores.
É preciso conhecer o público e saber como ele está reagindo: “Interessado?
Entediado? Mais encorajado?” (KNIGHT, 1989, p. 13, tradução nossa). Deve-se
insistir na precisão absoluta e não dar lugar à informação errada. E só depois que o
veículo tiver um histórico de prestar serviços para o seu público, pode-se considerar a
possibilidade de tratar temas mais sensíveis.
Para construir uma mensagem utilitária, é importante ainda buscar o equilíbrio
das matérias: leves e sérias, principalmente para não parecer somente negativa.
Considerar um toque de humor, quando for apropriado. A produção desse tipo de
jornalismo não precisa ser longa, a concisão é um ponto importante. Considerar o uso
de boxes e infográficos para fornecer informações rápidas e atraentes. (KNIGHT,
1989).
Uma das características do jornalismo utilitário é a positividade. As
informações trazem soluções e não problemas. Por isso, as mensagens geralmente são
direcionadas a encorajar o público a tomar atitudes que supostamente lhe tragam
benefícios.
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Diezhandino (1998, pp.97-102, tradução nossa) menciona 14 características
gerais de estilo do jornalismo de serviço em revistas:

1.

Histórias com rosto humano – é construída a partir de

uma história pessoal, “estudo de caso”, de tal modo que haja
uma aproximação com o leitor. Vai do particular para o geral
com a proposta de oferecer um exemplo útil;
2.

O perfil – é uma história a fundo de um indivíduo ou

grupo, que ao dar seu testemunho pode causar identificação
com o leitor;
3.

Listas – as informações são enumeradas para dar mais

visibilidade ao que se pretende refletir. Exemplo: “Sete formas
de se prevenir a gripe”;
4.

Concretização frente à abstração – sai do genérico para

o particular. Nesse caso, apresenta um problema e como o
receptor se vê afetado com isso e o que pode fazer;
5.

Comparações e oposições – informação que apresenta:

verdadeiro ou falso, pros e contras, vantagens e desvantagens;
6.

Estilo direto, pessoal – quando se utiliza a segunda

pessoa (tu), para se aproximar do leitor;
7.

Oportunidade de tempo – é um conselho apropriado no

momento apropriado. A autora exemplifica com uma matéria
sobre calefação, deve ser feita antes do inverno para haja
tempo de instalação, caso o receptor se interesse;
8.

Pesquisas e incidências estatísticas – são usadas como

fórmulas de apoio a atitudes ou comportamentos sociais e
pessoais;
9.

Informação de mobilização – nomes, preços, telefones,

datas, horários, etc.;
10.

Recomendações: conselhos, sugestões diretas: onde e

como investir, como prevenir ou remediar;
11.

Instruções – espécie de passo a passo;

12.

Consultório – conselhos práticos em pergunta-resposta;
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13.

Descrições – com intenção de introduzi um tema e criar

estímulo ao leitor;
14.

Guias – mapas, matéria gráfico de apoio.

Sem mistérios e de maneira prática, o jornalismo utilitário permite que o
público se identifique (com histórias semelhantes à sua), se localize (através dos
guias, indicadores de trânsito) e ajam de maneira conduzida (munidos de
recomendações, conselhos, dicas e instruções).

2.5 Interesse do público e interesse público
Dissemos em momento anterior que o jornalismo utilitário deve despertar o
interesse do público. Partindo desta afirmativa, abrimos espaço para o seguinte
questionamento: o jornalismo deve atender o interesse do público ou o interesse
público?
Essa questão talvez mereça um debate mais extenso do que vamos discorrer
nesta pesquisa. Aqui exploramos apenas alguns pontos que convergem com o objeto
proposto. Em primeiro lugar, é preciso definir o que seria interesse do público e
interesse público.
O senso comum aponta que a sociedade deve ter acesso às informações de
interesse público, quer dizer, interesse da coletividade, sendo papel da imprensa
divulgar mensagens dessa natureza. O interesse público é uma entidade abstrata
dentro do exercício do jornalismo. Não é exatamente determinado por fatos isolados,
pela imprensa, pelos profissionais da comunicação, nem pelo público, mas por uma
série de fatores coletivos que se modificam com as transformações sociais.
O interesse público é resultado de uma soma de interesses individuais, que se
convertem em uma coletividade. É motivado por valores-verdades, motivadores das
ações humanas, como pátria, família, igreja, justiça, liberdade, igualdade, dignidade,
honra, direito à vida e à felicidade (CHAPARRO, 2012, p. 8).
Em geral, o interesse público é colocado em contraposição do interesse do
público. Este alcança valores individuais e coletivos, aproximando-se do interesse
particular de cada cidadão. Por isso, em perspectiva generalizada, um ato de interesse
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público é aprovado, enquanto tudo aquilo que não é de interesse público há de ser
reprovado.
Há distinção, de fato, entre os dois termos: um permeia valores normativos de
uma sociedade, enquanto outro aproxima-se das particularidades do indivíduo. O que
não significa que são expressões antagônicas, conforme destaca Chaparro (2012, p.4):
“frequentemente, o interesse público está simbolizado em determinados interesses
particulares, o que evidencia a inexistência de oposição entre as duas instâncias”.
Alguns fatores contrariam essa versão de incompatibilidade entre o interesse
público e o interesse do público. Em primeiro lugar, mesmo que o interesse público
não seja determinado pelo fato isolado, não há impedimentos que este simbolize o
interesse coletivo. Por exemplo, uma sugestão de pauta enviada por um cidadão a um
veículo jornalístico a princípio seria um fato isolado, decorrência de uma questão
particular, entretanto, o fato pode resultar em uma mensagem de um interesse público,
dependendo das questões sociais e culturais envolvidas.
Em segundo lugar, o interesse do público parte do princípio de atender
interesses particulares e individuais, mas não significa que interesses dessa espécie
devam ser desprezados pelo jornalismo. “Além de legítimos, eles movimentam a
engrenagem da atualidade” (CHAPARRO, 2012, p.1).
O terceiro ponto a ser tocado é uma mensagem jornalística que atende aos
interesses individuais, apreende também interesses da coletividade. Isso porque esta
mensagem é veiculada em um suporte que torna esta mensagem pública,
compartilhada a uma multiplicidade de indivíduo.
Por fim, é preciso abandonar a ideia que o interesse público trata de questões
sérias e de relevância social, enquanto o interesse do público aborda temas de menor
importância. Dessa discussão, concluímos que alguns temas de interesse do público
podem ser de interesse público, servindo à coletividade, dependendo da forma que é
produzida e veiculada.

2.6 A sociedade do bem-estar
O ambiente propício para o desenvolvimento do jornalismo utilitário é na
sociedade que denominamos de sociedade do bem-estar. Influenciada pelas mudanças
tecnológicas e fundamentada principalmente em questões relacionadas à qualidade de
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vida, consumo e ócio, a sociedade do bem-estar é favorável à produção do jornalismo
orientador, positivo, de proposta e alternativas, que recomenda, dá respostas, receitas
e direções.
O indivíduo vive nesta sociedade em busca do seu bem-estar, anseia
comodidade e praticidade. Nos dias atuais, é possível, por meio de um aparelho
celular conectado à internet, ter acesso a muitas informações como: previsão
meteorológica, cotação do dólar, benefícios e preços de determinado produto lançado
no mercado, horários de cinemas, notícias e outras mensagens postadas na rede que
afetam diretamente a vida do cidadão.
Não só a internet como também nos outros suportes midiáticos há produção de
conteúdo utilitário como forma de aproximação com o público. É o jornalismo que
aponta respostas e soluções para problemas.

Há que levar em conta que estamos falando de um novo usuário de
periódico que está desenhado mais como cliente/consumidor que
como um leitor/público tradicional. O objetivo do jornalismo de
serviço é chegar ao público e uma das estratégias para captar sua
atenção é oferecer informação útil de forma mais atrativa.
(ARMENTIA VIZUETE; CAMINOS MARGET, 2003, p.13,
tradução nossa).

Os autores enfocam o assunto por uma perspectiva dos jornais impressos.
Entretanto, essas considerações são aplicáveis nos demais suportes midiáticos. O
cliente/consumidor é citado como novo usuário da mídia. Ele nasce devido ao
contexto socioeconômico e cultural que se constrói nas sociedades capitalistas,
influenciando e transformando os cidadãos e também a produção do jornalismo.
A busca pela utilidade imediata pelo cliente/consumidor contribui para o
incremento desta mensagem orientadora e a consequente consolidação do jornalismo
utilitário, conforme afirma Ezpeleta et. al. (2003, p. 283): “embora não haja uma
plena consciência do serviço para o leitor, através do qual todas as informações
devem ser concentradas para fornecer alguns dados de interesse prático”.
O jornalismo utilitário oferece uma informação precisa e direta, que muitas
vezes, sugere uma ação por parte do público, como, por exemplo, adquirir um produto
ou serviço. Por isso, essa prática jornalística é condenada por críticos, especialmente
aqueles com visão anticapitalista, por acreditarem que o consumo e consumismo
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contestam a coerência da cidadania, além da prestação de serviço ocupar espaço de
produções jornalísticas que julgam mais relevantes.
A principal crítica refere-se a que a prestação de serviço por parte da mídia
não estimula discussão, oferecendo respostas prontas. “Essa ideologia do „nãoconflito‟ soma-se à prática de transformar o serviço noticioso em pura „prestação de
serviço‟, acrítica, onde nada é tocado, nada é ferido”. (MARCONDES FILHO, 1989,
p.16) A condenação do autor dá-se principalmente pela falta de conteúdo crítico neste
tipo de informação, ocupando assim espaço que deveria dar conta desta atividade.
Com a mesma visão, Fonseca (2005, p. 334) afirma que há uma renúncia da
atribuição histórica da imprensa, que é de fiscalizar o poder: “ressaltar o conflito,
atuar em nome do interesse público, é o que distingue jornalismo de marketing,
jornalismo de relações públicas, jornalismo de propaganda. Pela lógica do não
conflito, o impeachment de Fernando Collor não teria ocorrido, pelo menos não com a
participação da imprensa”.
De fato, a mensagem utilitária não tem como objetivo primordial promover o
senso crítico do público, nem de estimular o conflito. Essas funções cabem à outra
categoria jornalística. Mas, não podemos tratar esse fato como ocupação de espaços.
Se pensarmos nos veículos impressos, como exemplo mais fácil de ser visualizado, o
jornalismo utilitário localiza-se nos jornais principalmente nos cadernos ou
suplementos especializados, e nas revistas voltadas para público específico. Nos
primeiros cadernos do jornal o espaço para essa produção é mais reduzido, bem como
em revistas de assuntos gerais, como as semanais.
Outro ponto negativo levantado sobre o jornalismo utilitário é que a fim de
induzir as pessoas a seguirem um bom conselho, a mídia incute também o medo. Para
Eide e Knight (1999, p. 536), há uma espécie de “privatização” da esfera pública,
quer dizer, uma personalização das questões e eventos, estimulando sentimentalismos
interpessoais. “Consumo e consumismo são vistos a corroer a vitalidade e eficácia da
esfera pública na medida em que contradiz a lógica da cidadania”.
A relação entre o jornalismo utilitário e os fatores relacionados ao
consumismo são vistos com maus olhos por alguns pesquisadores. A união do
cidadão/consumidor, que na sociedade atual é um indivíduo naturalmente único, é
vista como inaceitável.
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Do ponto de vista da teoria crítica, o jornalismo de serviço, por mais
que na moda, em termos populares, fornecendo informação,
aconselhamento e apoio, parece ajustar-se para a lógica do
consumismo, posicionando seu público não como cidadãos com
direitos e responsabilidades de participar ativamente do debate
público sobre o bem comum, mas como privado, o indivíduo passivo
que se relaciona como o público da sociedade segundo a lógica de
câmbio de mercado (EIDE; KNIGHT, 1999, p. 534, tradução nossa).

Por parte de alguns autores, percebe-se a necessidade de um rompimento entre
o jornalismo utilitário e a teoria crítica, como se fossem conjecturas opostas. Nessa
percepção, o jornalismo é analisado como mercadoria e como manipulador, como
afirma Marshall (2000, p. 45): “a percepção generalizada na sociedade é de que os
jornais tornaram-se um grande shopping de mercadorias, onde a diversão, o
espetáculo e a emoção funcionam como estratégia da audiência nesta máquina de
dinheiro”. (MARSHALL, 2000, p.45).
Para os defensores da teoria crítica, há uma ocupação de espaços. O
jornalismo prestador de serviços estaria ocupando lugares de outras modalidades,
classificadas como mais relevantes.

Acusa-se este modelo de ser lesivo ao jornalismo independente. As
matérias passariam a ser pautadas pelos principais setores da indústria
cultural, substituindo o conteúdo opinativo por matérias de serviço e
orientação ao consumo, muitas vezes apresentadas como crítica
cultural. (JANUÁRIO, 2005, p.40).

Há uma espécie de condenação do jornalismo de serviço praticado na
imprensa, especialmente nas editorias de cultura dos jornais diários, destacando que
essa prática jornalística sofre pressão do mercado e se transforma em um mero guia,
tratando o leitor, como consumidor. Nessa visão, o jornal não tem compromisso com
a análise valorativa dos produtos que aborda. “É uma acusação que se baseia no fato
de que o jornalismo deve dar conta das necessidades, mas que há (ou deveria haver)
limites para o mercantilismo. Afinal, a cidadania excede, e não se resume, ao
consumo” (JANUÁRIO, 2005, p.41).
Sobre essa relação, jornalismo utilitário versus consumo, nossa visão é
ponderada. De fato, a lógica da cidadania no mundo contemporâneo é semelhante à
lógica de mercado, arriscaríamos a dizer que a afinidade entre ambas é algo difícil de
separar, quando pensamos no contexto capitalista o qual estamos inseridos.
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Devemos considerar dois pontos principais relacionados ao jornalismo
utilitário. Primeiro nem todos os serviços jornalísticos e informações conselheiras
veiculados na mídia estão relacionados aos aspectos de consumo, só para
exemplificar, previsão do tempo, avisos de morte, indicadores de trânsito e
mensagens relacionadas à serviços de utilidade pública a princípio não estão
diretamente ligados às questões financeiras.
Em segundo lugar, não se pode esquecer que o cidadão é consumidor de bens
industriais e de bens simbólicos. Este cidadão é também usuário da mídia e muitas
vezes, encontra nela informações úteis e práticas, sendo importantes para que ele
perca menos tempo e dinheiro. Portanto, é também interesse do usuário, não
meramente uma imposição da mídia e indústria cultural.

Aparentemente, o jornalismo de serviço parece rondar sempre
questões direta ou indiretamente relativas a aspectos
financeiros. Mas isso também merece ser analisado com
cuidado. No mundo atual a ideia de cidadania passa a
vincular-se ao consumo, que passa a ser importante elemento
de diferenciação social, a partir da apropriação dos meios de
distinção simbólica, existindo uma coerência entre nível social
e tipos de consumo. (TEMER, 2001, p. 134)
Para exemplificar essa questão, podemos voltar o olhar para as revistas
femininas que têm em sua essência o jornalismo utilitário. Nesses veículos, têm-se
abordagens que circundam o universo ao consumo. Em estudo específico na revista
feminina brasileira Cláudia, Rios dos Santos (1996), discute a relação do jornalismo
com consumo e afirma que entre os serviços prestados pela revista aparecem
principalmente: costume e utilidade pessoal. A autora defende que o jornalismo
praticado na revista “aprofunda a qualidade dos produtos, apresenta adaptações à
realidade espacial e financeira das leitoras”. (RIOS DOS SANTOS, 1996, p. 90). A
autora diz ainda que a prática do jornalismo em Cláudia cumpre os princípios éticos,
pois, há preocupação tanto dos jornalistas em não favorecer fabricantes ou
revendedores em troca de presentes, como também das leitoras que demonstram
consciência crítica.
Para Diezhandino (1994, p. 77, tradução nossa), a relação entre informação
útil e consumo acontece porque “na idade da informação, a gente pode necessitar cada
vez menos de informação e mais de guias”. Ao justificar essa frase, a autora diz que o
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leitor pode assimilar com dificuldades as informações, devido à sobrecarga que há nos
dias atuais.
Dessa discussão, podemos dizer que as informações de cunho utilitário afetam
mais diretamente os receptores se comparadas às notícias corriqueiras, por se
configurar como um material prático, preciso e que induz o receptor a agir. Essa
reação do usuário, muitas vezes, está relacionada ao fato de consumir.
É preciso ainda tocar em outro ponto importante, que é a distinção entre
jornalismo e outras modalidades da comunicação. O jornalismo utilitário não deve
ser instrumento de publicidade. Em tese, de acordo com os preceitos jornalísticos, o
conteúdo editorial de um veículo não se mistura com conteúdo publicitário. Pelo
menos essa prática não deveria existir. Com pretexto de orientar os consumidores em
relação a algum produto ou serviço, se o veículo embutir na mensagem jornalística
persuasão eminentemente publicitária, há aí uma anulação dos princípios do
jornalismo.
Portanto, as empresas de comunicação devem trabalhar com a necessidade de
distinguir o jornalismo das demais atividades da comunicação, conforme alerta Caio
Túlio Costa (2009, p. 242): “a confusão aumenta quando não se consegue separar
jornalismo de publicidade, de propaganda, de merchandising”. Afirmando ainda que
“aliados e manipulados por novas técnicas, os conteúdos podem misturar informação,
entretenimento e serviço com material publicitário sem que isso seja facilmente
perceptível pelo público e sem que seja explicitado pela publicação”.
Mesmo em suportes como a internet, onde tudo parece estar embaralhado,
deve-se promover o entendimento de cada modalidade comunicativa ali exposta. “Na
nova mídia, informação se confunde com entretenimento e vice-versa. Jogos online,
shows, música, cinema, produtos e serviços diversos se confundem numa mesma
plataforma de informação, exibição e comercialização” (COSTA, 2009, p. 242).
Em nenhum suporte midiático deve ser aceitável formas de manipulação de
informação. Cada atividade tem espaço apropriado no veículo, desempenhando
funções específicas. Mesmo que o gênero publicitário se aproprie de formas
jornalísticas, como por exemplo, um anúncio utilize a forma textual da notícia, este
deve estar compreensível e claro ao receptor que se trata de conteúdo publicitário e
não jornalístico. Ainda que o jornalismo utilize elementos textuais literários, ainda
assim deve ser jornalismo, com informações verídicas e apuradas, diferente das
informações fictícias que a literatura possibilita.
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CAPÍTULO III – UMA QUESTÃO DE GÊNERO
3.1 Adentrando o universo dos gêneros
Anteriormente apresentamos o conceito do jornalismo utilitário enquanto uma
prática produtora de mensagens com conteúdo útil. Agora, ousamos ampliar esse
entendimento e aliar o conteúdo temático à forma composicional, defendendo a tese
de que se trata de um gênero jornalístico, a partir do momento em que as mensagens
se organizam em modalidades e agregam em seu discurso finalidades.
Antes de tratar questões relativas a este gênero, é preciso traçar um panorama
sobre os gêneros no jornalismo, referenciando especialmente a origem, abordagens e
configurações. A nosso ver, os gêneros jornalísticos são modalidades que definem a
tipologia das mensagens de acordo com a forma e conteúdo a partir da
intencionalidade. Nessa perspectiva, os gêneros servem como estratégias de
comunicação entre os jornalistas, o veículo e o público.
Os gêneros jornalísticos mais conhecidos são: informativo e opinativo. É uma
categorização clássica entre a atividade jornalística baseada na informação (relatos
objetivos dos acontecimentos) e aquela fundamentada na opinião (argumentos). Essa
visão dualista dos gêneros faz parte de uma perspectiva anglo-saxônica. Notícia,
reportagem, nota, entrevista, comentário, artigo, editorial, charge, coluna estão entre
os formatos mais comuns desses gêneros.
Alguns autores defendem que outras categorias complementares podem ser
acrescentadas a essa classificação mais usual. Nós compreendemos a existência do
gênero utilitário, ou simplesmente gênero jornalístico de serviço, denominado
também de prático ou instrumental, destacando-o como um gênero independente que
não cabe às classificações mais usuais.
É preciso considerar neste início das discussões, que nem todos os teóricos
concebem os gêneros jornalísticos dessa maneira, apontando classificações a partir da
funcionalidade, quer dizer, das intenções que a mensagem pretende levar ao público.
Essa concepção ficou mais conhecida no Brasil, que tem se ocupado em entender a
produção jornalística em esquemas classificatórios, baseada na teoria funcionalista.
Não podemos desconsiderar que há uma linha de teóricos que ao invés de buscar a
tipologia procura entender os gêneros por elementos e padrões da língua em uma
perspectiva formalista.
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3.2 O que são os gêneros?
Partimos da ideia inicial que os gêneros consistem em modalidades de
comunicação, resultados de uma prática coletiva que cria modelos capazes de gerar
expectativas e compreensão. De maneira mais simples, preferimos defini-los como
estratégias comunicativas concretas, determinadas pelo conteúdo, forma e função que
desempenha.
Mesmo gerando modelos e formas, é preciso considerar de previamente que os
gêneros não são estruturas fechadas e inflexíveis. A estabilidade é relativa, não
impossibilitando que eles possam se alterar ao longo do tempo. Novas estruturas
surgem e algumas existentes se refazem. Por isso, há uma necessidade constante de
observação empírica para que se possa compreender as categorias que estão sendo
praticadas e como evoluem, considerando as realidades em transformação.
A questão dos gêneros não é nova, tem a gênese firmada na Antiguidade
grega. Na época, não se tratava dos gêneros jornalísticos, mesmo porque a atividade
jornalística só foi possível após a invenção da prensa no século XV. Na Grécia
Antiga, houve as primeiras abordagens dos gêneros da literatura e da retórica, que
constituem a primeira base teórica para a teoria dos gêneros no jornalismo, sendo
utilizada ainda na atualidade.
No âmbito da literatura clássica, Platão e Aristóteles distinguiram as formas:
lírica, épica e dramática, utilizado o modo de enunciação como princípio. Aristóteles
estabeleceu também a classificação de gêneros orais: deliberativo, judiciário e
demonstrativo, sendo que cada um deles tem uma intenção e valores que pretende
alcançar. O deliberativo tem a finalidade de aconselhar/desaconselhar, enquanto o
judiciário visa defender/acusar e ao demonstrativo compete louvar/censurar.
O ouvinte é, necessariamente, espectador ou juiz; se exerce as
funções de juiz, terá de se pronunciar ou sobre o passado ou sobre o
futuro. Aquele que só tem que se pronunciar sobre a faculdade
oratória é o espectador. Donde, resultam necessariamente três
gêneros de discursos oratórios: o gênero deliberativo, o gênero
judiciário e o gênero demonstrativo (ou epidíctico)
(ARISTÓTELES, 1964, pp. 30-31).
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O filósofo sistematizou o pensamento dos gêneros, refletindo sobre as
modalidades de retórica, sendo “a principal fonte codificadora da cultura grecoromana, sustentáculo do pensamento ocidental”. Encontra-se aí o primeiro paradigma
comunicacional, firmando-se como “protótipo das matrizes teóricas contemporâneas”
(MARQUES DE MELO, 2003b, p.15).
Aristóteles iniciou os estudos em perspectiva dos gêneros retóricos, dando
atenção à natureza verbal dos gêneros como enunciados. Muito do que se pregou
sobre gêneros da antiguidade até os tempos mais atuais está baseado nos princípios
norteados pelo filósofo, principalmente por tratar das finalidades dos discursos.
Pensando no contexto ocidental, Quintiliano (1996) observou os gêneros do
discurso. Em obra clássica escrita em Roma, o retórico, que viveu entre as décadas de
30 e 90 DC 10 , buscou a doutrina dos três gêneros retóricos de Aristóteles:
demonstrativo, deliberativo e judicial para tratar da relação entre os gêneros e as
causas.
Para Quintiliano (1996), a causa determina o gênero, que por sua vez se
constitui a partir de questões, denominada pelo autor de “status”. “[...] toda causa se
fundamenta em uma base jurídica ou estado da coisa (status)” (p. 348, tradução
nossa). Segundo o autor, os três status gerais são: conjetura, definição e qualidade
(p.371). A conjetura refere-se a uma suspeita, pressuposto, “certo guia de razão para a
verdade” (p. 359, tradução nossa). A definição é a acepção, o que seria. Enquanto, a
qualidade diz respeito à natureza da coisa.
Tem-se a partir do pensamento de Quintiliano o entendimento da
funcionalidade dos gêneros. Baseado na obra Orator de Cícero, o autor afirma que
existem três perguntas essenciais: “se a coisa existe, o que é e como é” (p. 377,
tradução nossa) para entender os status, explicando, em seguida:

Porque, em primeiro lugar, deve ser apresentado algo que deve
abordar a discussão, e, considerar o que é e sua qualidade. Não é
possível fazer uma avaliação adequada se não há nenhuma
evidência de que exista, e por isso essa é a primeira pergunta. Mas,
apenas pelo fato manifesto que existe, não aparece também o que é.
Quando isto também é assegurado, resta como última, definitiva,
sua qualidade, e depois de examinados estes dados, nada mais no
espera. Aí contém as perguntas infinitas (as indefinidas dos casos
concretos); algumas destas são tratadas especialmente em cada uma
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das três matérias do discurso demonstrativo (elogio ou censura),
deliberativo e judicial. (QUINTILIANO, 1996)

Os pressupostos de Quintiliano nos levam a crer que o gênero tem relação com
uma função determinada, quer dizer, para cada função há um gênero que convém.
Essa teoria ajuda a entender que o mesmo gênero não serve a todas as causas e a todos
os contextos. Se aplicada à prática jornalística, percebemos que há necessidade de
observação do ambiente e circunstâncias que levam o orador (jornalista ou o veículo
que ele representa) a fazer escolha adequada do gênero.
Para entender melhor os gêneros no jornalismo é preciso passar por autores do
campo da linguagem. Alguns deles já preocuparam-se em relacionar os gêneros do
discurso com a comunicação. Mikhail Bakhtin está entre os autores mais estudados
por pesquisadores dos gêneros, destacando-se em meados do século XX no cenário
das ciências da linguagem. Mais atual e com olhar específico para os estudos da área
da linguística, ele classifica os gêneros discursivos em: primários (determinados tipos
de diálogos orais: íntimo, de círculo, familiar-cotidiano, sociopolítico, filosófico, etc.
– definidos como gêneros simples); e secundários (literários, científicos, publicísticos
– gêneros complexos). Portanto, nesta separação os gêneros jornalísticos são
secundários, nascem em condições de um convívio cultural relativamente
desenvolvido e organizado (BAKHTIN, 2010, p.263).
Apesar de deixar claro que sua classificação dos gêneros não é de natureza
funcional e sim discursiva, Bakhtin contribui para pesquisas dos gêneros jornalísticos
que ocupam-se em definir gêneros a partir da causalidade. Isso porque o autor se
propõe a elucidar questões como a relação do gênero e estilo, além de levar em
consideração os aspectos da interação e as condições sócio históricas de produção da
linguagem. “Uma determinada função e determinadas condições de comunicação
discursiva, específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é,
determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais
relativamente estáveis” (BAKHTIN, 2010, p.266).
Por mais divergentes que aparentam ser suas bases teóricas, os gêneros do
discurso, segundo Bakhtin (2010), têm características em comuns com os gêneros
jornalísticos, que buscamos entender nesta pesquisa. Uma delas refere-se ao fato de
que nem todos os gêneros são reflexos da individualidade do falante. Os gêneros
(incluindo os jornalísticos) são frutos de um estilo coletivo, que cria uma estratégia de
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comunicabilidade (entre o veículo e o seu público). Isso acontece na prática de uma
maneira corriqueira, mesmo que não haja consciência teórica daquilo que está sendo
construído por parte do receptor.

Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é,
todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis
e típicas de construção do todo. Dispomos de um rico repertório de
gêneros de discurso orais (e escritos). Em termos práticos, nós os
empregamos de forma segura e habilidosa, mas em termos teóricos
podemos desconhecer inteiramente sua existência (BAKHTIN, p.
282).

Os gêneros acompanham interesses individuais e coletivos, tendo como base o
contexto social, histórico, econômico e político. Segundo Todorov (1980, pp.49-50),
os gêneros existem como instituição. “Funcionam como „horizontes de expectativas‟
para os leitores, como „modelos de escritura‟ para os autores”. Em complemento a
esta ideia, afirma que os gêneros se comunicam com a sociedade em que ocorrem, e
por isso, “evidenciam os aspectos constitutivos da sociedade a que pertencem”,
(TODOROV, 1980, p. 50).
Também referenciando os gêneros discursivos e relacionando entre os gêneros
e a sociedade pelo qual se inserem, Marcushi (2009, p.1) afirma “os gêneros textuais
surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem.
Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e
institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais”.
A discussão sobre os gêneros, embasada em uma caracterização retórica e
funcional, permite-nos ressaltar alguns pontos que nos servem para o estudo dos
gêneros jornalísticos que desenvolvemos nesta pesquisa:
1. Há uma relação de causalidade entre os gêneros, cada um desempenha uma
função determinada. Eles existem porque têm certo papel a cumprir. Portanto,
o mesmo gênero não enquadra a todas as causas e a todas as conjunturas
possíveis.
2. Os gêneros não são fórmulas fechadas e inalteráveis. Eles podem ser
reformulados, dependendo da sociedade em que se inserem e das necessidades
da coletividade, portanto evoluem conforme o contexto social, histórico e
econômico.
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3. Os gêneros são modalidades comunicativas, que compreendem uma
articulação entre: a) os acontecimentos e testemunhos; b) a elaboração e
transmissão da mensagem utilizada no processo da comunicação; c) a
apreensão desta mensagem por parte do público.
4. No jornalismo, os gêneros subdividem-se em formatos: os subgêneros agrupamentos comuns que representam as modalidades comunicativas de
acordo intencionalidades específicas do determinado gênero. Os formatos
subdividem-se ainda em tipos: variadas gradações de formatos, segundo
configurações específicas relacionadas ao tema, estilo e marcas linguísticas.

3.3 Gêneros no jornalismo
Os gêneros jornalísticos têm origem no nascimento do jornalismo. “Desde o
início das atividades permanentes de informação sobre a atualidade (processo livre,
contínuo, regular), colocou-se a distinção entre as modalidades de relato dos
acontecimentos” (MARQUES DE MELO, 2003a, p.42).
Entretanto, Samuel Buckeley, editor do Daily Courant, na Inglaterra do século
XVIII, quem criou a primeira classificação dos gêneros no jornalismo ao separar o
texto do diário em duas categorias: news e comments. Nos Estados Unidos, os gêneros
predominantes entre os séculos XVIII e XIX eram os comments e a story. Na América
Latina, no entanto, os gêneros tornam-se mais variados.
Há muito tempo o jornalismo se fundamenta em estruturas que permeiam
princípios da informação e da opinião. O francês Jacques Kayser (1964, p.51),
considerado pela maioria dos pesquisadores como pioneiro nos estudos da teoria dos
gêneros jornalísticos, apontou a existência desses gêneros, identificando ainda um
gênero misto. Para ele, existem três principais: informação, artigo e aquilo que se
mescla informação e comentário.
O primeiro gênero, a informação, relata fatos que se produzem em todos os
setores da atividade humana ou que podem ser uma fonte de interesse para o ser
humano. O autor afirma que esse gênero limita-se à relação dos fatos. “Exclui a
adoção de uma posição por parte do informador que transmite a informação”
(KAYSER, 1964, p.51, tradução nossa).
O segundo gênero é o artigo, texto redigido que comenta informações, expõem
ideias, discute os assuntos mais diversos” (KAYSER, 1964, p.51, tradução nossa).
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Esse gênero pode ser dividido em categorias: editoriais, artigos assinados, artigos não
assinados, artigos inseridos sob menções especiais. Este último refere-se a “temas
livres”, que estabelecem um desligamento entre o autor e o jornal, estando livre para
se expressar.
Quanto ao gênero que mescla a informação e o comentário, Kayser (1964,
pp.52-53, tradução nossa) destaca que apesar de usado em muitos jornais, são pouco
recomendados, pois é difícil para o leitor distinguir a informação pura do comentário.
“Tendência de tomar muito abruptamente como fato o que é meramente expressão de
pensamento de um editor”.
O pesquisador considera a existência de outros gêneros: novelas, contos e
histórias, revistas impressas, correspondência dos leitores, tiras cômicas, séries
fotográficas e textos de serviço. Portanto, têm-se em Kayser (1964) os primeiros
apontamentos de que as mensagens com intenção de prestar serviço formam um
gênero específico do jornalismo.
Mas, esse reconhecimento por muito tempo não aconteceu. Na Europa,
especialmente na Espanha onde se concentram a maioria dos pesquisadores dos
gêneros na perspectiva de esquemas classificatórios, existe a dicotomia entre os
gêneros informativos e opinativos, percebe-se no quadro 1. Martínez Albertos (1978),
autor clássico da literatura espanhola, que são mencionadas as duas finalidades do
jornalismo. A primeira refere-se ao fato de informar sobre os acontecimentos, isto é,
difusão de notícias. A segunda destaca o objetivo de orientar os destinatários sobre a
transcendência dos acontecimentos, significa a interpretação de valores das notícias.

Quadro 1: Principais classificações espanholas*
Albertos, Martínez
Bernal y
(1962, 1974, 1983)
Chillón (1985)

Gomis,
Lorenzo (1989)

Núñez
Sánchez e López
Ladevèze(1991,
Pan (1998)
1995)

Informação (tem
lead; não se repete,
estilo sóbrio, escrito
por repórter)

Informativo
convencional
(descritivos e
narrativos)

Interpretação
informativa

De informação

Gêneros de reportagem

Reportagem (explicação de fatos
atuais; estilo
literário; escrito por

Interpretativo
Interpretação
(argumentativos) Opinativa

Interpretativo

Gêneros de autor
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repórter)
Artigo ou
comentário
(exposição de ideias
sobre fatos recentes;
pode ter
periodicidade; estilo
literário livre)

Informativo de
criação
(descritivos,
narrativos e
explicativos)

De opinião

Gêneros de
jornalismo
especializado

* Fonte: SEIXAS, 2009, p. 49

Em suma, a teoria dos gêneros jornalísticos foi construída tendo como base a
existência de dois gêneros hegemônicos: informativo e opinativo. A informação
objetiva, representada geralmente nas notícias e reportagens, e a opinião, em artigos,
comentários e editoriais.
Alguns autores, em revisões mais recentes, consideram a existência de outros
gêneros. O catalão Casasús (1991) aponta para uma classificação em quatro
categorias:

gêneros

informativos

(narrativos),

argumentativos

(de

opinião),

interpretativos, e instrumentais (ou práticos, como denomina Van Dijk). Justifica a
existência dos gêneros interpretativos e instrumentais como resultados de uma
evolução histórica desenvolvida através de fatores objetivos, como o surgimento dos
meios de comunicação social, e fatores subjetivos, questões sociais.
É importante entender o contexto histórico, o estilo da linguagem, a forma, o
conteúdo e até mesmo o canal para identificação das modalidades dos gêneros.
Destacamos ainda a intencionalidade da mensagem jornalística, que é determinante
para a definição dos gêneros e formatos, portanto, da tipologia das unidades de
informação.

3.4 Classificações brasileiras
No Brasil, os estudos sobre os gêneros jornalísticos se iniciaram com Luiz
Beltrão na década de 60. Nas experiências em salas de aula, na Universidade Católica
de Pernambuco e na vivência no Centro Internacional de Estudos Superiores de
Periodismo para América Latina (CIESPAL), Beltrão começou a produzir textos para
o desenvolvimento das pesquisas em jornalismo no país, que foram posteriormente
publicados.
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A primeira obra lançada por Luiz Beltrão foi Introdução à Filosofia do
Jornalismo. Em seguida, publicou a trilogia que tratava especificamente dos gêneros
jornalísticos: A Imprensa Informativa (1969), Jornalismo Interpretativo (1976) e
Jornalismo Opinativo (1980).
Beltrão elabora a primeira classificação dos gêneros jornalísticos em território
brasileiro no final dos anos 60, ao analisar a produção do jornalismo impresso no
período. Este autor realiza uma divisão funcional dos gêneros no jornalismo, baseada
em três categorias: informativa, interpretativa e opinativa, que subdividem-se em
modalidades apresentadas a seguir.

Quadro 2: Classificações de gêneros e formatos de Luiz Beltrão*
Os gêneros
1. Jornalismo Informativo

Os formatos
a) Notícia
b) Reportagem
c) Informação pela imagem

2. Jornalismo Opinativo

a) Editorial
b) Artigo
c) Crônica
d) Opinião ilustrada
e) Opinião do leitor

3. Jornalismo Interpretativo

a) Matéria interpretativa (reportagem em
profundidade)
*Quadro elaborado pela autora

1. Gênero Informativo (BELTRÃO, 1969):
a) A notícia “é o relato de um fato, de uma ideia ou de uma situação que
esteja, no momento, atuando no seio da comunidade a que o jornalismo
serve”. A informação tem caráter impessoal e geralmente é formada por
três partes: cabeça, corpo e clímax. Ela costuma responder as perguntas
básicas: Quê? Quem? Quando? Como? Onde? Por quê? (p.107-109).
b) A reportagem é “relato de uma ocorrência de interesse coletivo,
testemunhada ou colhida na fonte por um jornalista e oferecida ao público,
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em forma especial e através dos veículos jornalísticos”. A diferença entre a
notícia e a reportagem, para o autor, é que a primeira diz respeito a um fato
ocorrido ou que tem a possibilidade de acontecer. Enquanto, a segunda é
aquilo que está acontecendo ou já aconteceu, e o jornalista vai à sua
procura para testemunhá-la. A reportagem pode ser: de setor (também
denominadas de rotina, são fatos de interesse público, acontecem com
frequência e são apurados em setores competentes conhecidos); história de
interesse humano (relatos de fatos diversos em que o jornalista imprime
carga emocional); e a grande reportagem (versa por temas originais, de
interesse público, mas que criam situações complexas, permitindo o
comentário, sem fugir da objetividade) (pp.198-199).
c) A informação pela imagem é quando “o agente da comunicação ilustrada
procura, pela imagem, dar uma visão sintética e completa do
acontecimento e ser imediatamente compreendido pelo observador”. Há
duas formas de ilustração usadas no jornalismo: o desenho (representação
dos objetos por meio de linhas e sombras com traçado dos contornos das
figuras) e a fotografia (fixação gráfica por meio da luz de imagens de
objetos que permite a reprodução fiel) (1969, p.394).

2. Gênero Opinativo (BELTRÃO, 1980b):
a) O editorial é a “voz do jornal, sua tribuna”. Diferente de outros formatos
do gênero opinativo, é marcado pela “impersonalidade”. “Não é o eu
penso o que exprimo no editorial, mas o somatório do que pensa uma
expressiva parcela da opinião pública, representada pelo grupo que
fundou, orienta e mantém o jornal” (p. 52).
b) O artigo tem características semelhantes ao editorial, mas não implica
necessariamente a opinião do jornal. Geralmente, busca refletir tendências
e problemas atuais. “Os autores dos artigos são pensadores, escritores e
especialistas em diversos campos, e cujos pontos de vista interessam ao
conhecimento e divulgação do editor e seu público típico” (p. 65).
c) Assim como demais formatos, a crônica é fundamentada na atualidade.
No entendimento de Beltrão (p.66) representa uma “forma de expressão
sobre fatos, ideias e estados psicológicos pessoais e coletivos”. Tem um
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comentário mais leve, permitindo maior liberdade no estilo, porém,
concreto e incisivo.
d) Beltrão (pp.76-83) considera que tanto a fotografia como a charge podem
ser consideradas como opinião ilustrada. Para ele, a mensagem fotográfica
permite uma apreensão do leitor e seu conteúdo é conotado. Enquanto a
charge traz motivos para reflexões que nem sempre são superficiais e por
isso manifesta opinião.
e) A contribuição do leitor do jornal é um formato do gênero opinativo, que
Beltrão (pp.96-97) denomina de opinião do leitor. O conteúdo dessa
participação acontece de diversas formas, podendo ser informativo
(quando o leitor narra os fatos que julga de interesse coletivo e que são
desconhecidos pela redação); opinativo (quando transmite juízos ou tece
considerações sobre temas); ilustrativa (quando se destina a retificar,
complementar, esclarecer ou ilustrar matéria editorial); consultiva (destina
provocar uma manifestação da redação ou de alguma pessoa ou entidade
capacitada a fazê-lo. Exemplo; denúncia de irregularidades).

3. Gênero Interpretativo (BELTRÃO, 1980a)
a) Segundo Beltrão (p.12), a interpretação jornalística consiste “no ato de
submeter os dados recolhidos no universo das ocorrências atuais e ideias
atuantes a uma seleção crítica, a fim de proporcionar ao público os que
são realmente significativos”. O autor diz ainda que para produzir uma
matéria interpretativa é necessário reunir todo o material documentado:
notícias, entrevistas, pesquisas bibliográficas, gráficos, cópias de leis,
projetos e requerimentos oficiais, histórias de interesse humano,
comentários assinados por jornalistas especializados, fotografias, etc. A
reunião desse material, portanto uma grande reportagem, faz com que o
“receptor se torne capaz de, ele próprio, se informar e interpretar a
ocorrência, orientando-se como um ser livre e não como uma ínfima
porção da massa” (p.88).

Ao estipular uma taxionomia dos gêneros jornalísticos, Beltrão (1969, p.153)
considera a existência dos gêneros informativo, opinativo e interpretativo, não
incluindo as mensagens utilitárias no esquema classificatório. Entretanto, ao abordar
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questões referentes ao exercício jornalístico, reconhece essas mensagens como de
interesse para o jornal e para o público: “modificações nos horários das linhas de trens
ou ônibus, avisos de fechamento extraordinário do comércio, de alterações de pautas
de pagamento de impostos, vencimentos de funcionários e outras matérias”.
O precursor dos estudos nos gêneros jornalísticos em território brasileiro
serviu de influência para outros pesquisadores como Marques de Melo, que também
dedica-se a inventariar as modalidades comunicativas do jornalismo. O pesquisador
traçou duas classificações.
Em um primeiro momento, Marques de Melo (2003a) trata somente de dois
gêneros jornalísticos: o informativo e o opinativo. Afirma que não identificou
tendências como jornalismo interpretativo, jornalismo diversional e jornalismo
utilitário na práxis jornalística no país, em pesquisas na década de 80 (século XX)11.
No quadro 3, verifica-se a classificação proposta pelo autor nesse período.

Quadro 3: Classificações de gêneros e formatos de Marques de Melo,
década de 80*
Os gêneros

Os formatos
a) Nota

1. Gênero Informativo

b) Notícia
c) Reportagem
d) Entrevista
a) Editorial
b) Comentário
c) Artigo

2. Gênero Opinativo

d) Resenha
e) Coluna
f) Crônica
g) Caricatura
h) Carta

*Quadro elaborado pela autora

11

Notas de aula (2011)
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Em pesquisa realizada em 2005 no jornal Folha de S.Paulo, Marques de Melo
(2007) amplia esta classificação e acrescenta os gêneros interpretativo, utilitário e
diversional, cultivados nos primeiros anos do século XXI. Essa classificação foi
sistematizada em trabalhos publicados em obra organizada por Marques de Melo e
Francisco de Assis, em 2010: Gêneros Jornalísticos no Brasil.
Apesar do reconhecimento tardio do gênero utilitário, a categorização de
Marques de Melo (2010) permite-nos ter em mãos o esquema deste gênero e seus
formatos, que utilizamos como base inicial na pesquisa apresentada na parte II desta
tese. A classificação e conceituação dos gêneros e formatos é colocada pelo autor da
seguinte forma:

Quadro 4: Classificações de gêneros e formatos de Marques de Melo,
século XXI*

Os gêneros

Os formatos
a) Nota

1. Gênero Informativo

b) Notícia
c) Reportagem
d) Entrevista
a) Editorial
b) Comentário
c) Artigo

2. Gênero Opinativo

d) Resenha
e) Coluna
f) Caricatura
g) Carta
h) Crônica
a) Dossiê

3. Gênero Interpretativo

b) Perfil
c) Enquete
d) Cronologia

4. Gênero Utilitário

a) Indicador
b) Cotação
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c) Roteiro
d) Serviço
a) História de Interesse Humano

5. Gênero Diversional

b) História Colorida

*Quadro elaborado pela autora

1. Gênero Informativo (MARQUES DE MELO, 2007):
a) A nota é relato de acontecimento que está em processo de configuração. É
um “furo”, uma antecipação de um fato que pode gerar uma notícia. Esse
formato é mais frequente no rádio, na televisão e na internet, sustenta-se
principalmente com boletins informativos difundidos pelas fontes.
b) A notícia é “relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social”.
Contém

necessariamente

respostas

às

perguntas

de

QUE+QUEM+QUANDO+COMO+ONDE+PORQUE,

Quintiliano:
que

são

transformadas em fórmula jornalística (3Q+CO+PQ). Geralmente, a notícia
é narrada em “pirâmide invertida” compõe-se de duas partes: “cabeça”
(lead) e “corpo” (body), privilegiando o “clímax” (sensação).
c) Já a reportagem, segundo Marques de Melo, é “um relato ampliado de
acontecimento

que

produziu

impacto

no

organismo

social

(desdobramentos, antecedentes ou ingredientes noticiosos)”. Esse formato
aprofunda os fatos de maior interesse público que exigem descrições do
repórter sobre o “modo”, o “lugar” e o “tempo”.
d) De caráter informativo, a entrevista configura-se como um relato que
privilegia a versão de um ou mais protagonistas dos acontecimentos. Não
deve ser confundida com a técnica de “apuração” dos fatos. Na verdade é
“uma espécie de relato da alteridade”, que dá “voz” aos “agentes” da cena
jornalística. Nesse caso, o repórter assume a função de “mediador”,
assumindo empaticamente o papel de “intérprete” do receptor.

2. Gênero Opinativo (MARQUES DE MELO, 2007):
a) Assim como Beltrão, para Marques de Melo afirma que o editorial expressa
a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no
momento. “Porta-voz da instituição jornalística. Espaço de contradições.
Opinião das forças que mantêm a instituição jornalística (proprietários,
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jornalistas, acionistas, anunciantes, leitores)”. Esse formato vai de encontro
à opinião pública, e é encontrado predominante nos jornais, com menos
intensidade nas revistas, figurando episodicamente no rádio e na televisão e
ressurge na Internet;
b) O comentário, de acordo com o autor, é oriundo do jornalismo norteamericano, onde pela cultivado por jornalistas de grande credibilidade,
mais conhecidos como “opinion makers”. Sua função é explicar as notícias,
alcance, circunstâncias e consequências. “Nem sempre emite uma opinião
explícita. O julgamento dos fatos é percebido pelo raciocínio do
comentarista, pelos rumos da sua argumentação”;
c) O artigo é uma “matéria jornalística através da qual jornalistas e cidadãos
desenvolvem ideias e apresentam opiniões. Contém julgamentos mais ou
menos provisórios, porque é escrito enquanto os fatos ainda estão se
configurando”. Marques de Melo (2007) acrescenta que é um formato
exclusivo da mídia impressa e da internet, portanto incompatível com a
natureza da mídia audiovisual;
d) A resenha tem como função a “apreciação das obras de arte ou dos
produtos culturais, com a finalidade de orientar a ação dos fruidores e
consumidores”. Sem a pretensão de oferecer julgamento estético, a resenha
é eminentemente utilitária. Esse formato está presente em todos os suportes
midiáticos;
e) A coluna estrutura-se como mosaico de unidades curtas de informação e de
opinião, caracterizando-se pela agilidade e pela abrangência. Ela cumpre
uma função que foi peculiar ao jornalismo impresso antes do rádio e da
televisão - o furo - e 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;
f) A caricatura é uma forma de ilustração com função claramente opinativa.
“Sua origem semântica corresponde a ridicularizar, satirizar, criticar. Pode
ser exercitada também sob a forma de texto humorístico”. Os caricaturistas
operam com a consciência crítica da sociedade. Esse formato é mais
comum em jornais impressos, com incursões também na televisão, e se
expande na Internet;
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g) Segundo o pesquisador, a carta é “um espaço facultado aos cidadãos para
que expressem seus pontos de vista, suas reivindicações, sua emoção”. Esse
formato visa romper a barreira que existe entre leitor e editor, promovendo
abertura a todos os cidadãos interessados em participar do debate público;
h) A crônica é considerada como um formato genuinamente brasileiro e
configura-se como um relato poético do real. Esse formato é baseado em
fatos da atualidade, “captando com argúcia e sensibilidade o dinamismo da
notícia que permeia toda a produção jornalística”. Tem presença
principalmente na hegemônica na mídia impressa, sendo encontrada
também no rádio e na internet.

3. Gênero Interpretativo (MARQUES DE MELO, 2007):
a) O dossiê tem caráter interpretativo, e caracteriza-se por ser um mosaico
destinado a facilitar a compreensão dos fatos noticiosos. Marques de Melo
explica que é uma espécie de condensação de dados sob a forma de “boxes”,
ilustrados com gráficos, mapas ou tabelas. O dossiê tem a função de
complementar as narrativas principais de uma edição, também é produzido
para celebrar efemérides;
b) O perfil é um relato biográfico sintético, identificando os “agentes” noticiosos.
Enfoca os personagens mais frequentes da cena jornalística, incluindo figuras
que adquirem notoriedade ocasional;
c) Na conceituação do autor, a enquete é um relato das narrativas ou pontos de
vista de cidadãos aleatoriamente escolhidos, podendo ser “quantitativa”
(Ibope), “qualitativa” (mini-depoimento) ou ainda uma combinação das duas
formas;
d) A cronologia é outro formato do gênero interpretativo, prevê a reconstituição
do acontecimento de acordo com variáveis temporais (secular, anual, semanal,
horária). Essa espécie de prática jornalística visa reconstituir o fluxo das
ocorrências, permitindo melhor compreensão pelo receptor, através de
ilustração que complementa a cobertura de fatos.

4. Gênero Utilitário (MARQUES DE MELO, 2007):
a) O indicador é caracterizado pelos dados fundamentais para a tomada de
decisões cotidianas, cenários econômicos, meteorologia, necrologia, etc.;
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b) A cotação reflete nos dados sobre a variação dos mercados: monetários,
industriais, agrícolas, terciários;
c) O roteiro se constitui de dados indispensáveis ao consumo de bens
simbólicos;
d) O serviço é formado por informações destinadas a proteger os interesses
dos usuários dos serviços públicos, bem como dos consumidores de
produtos industriais ou de serviços privados.

5. Gênero Diversional (MARQUES DE MELO, 2007):
a) A história de interesse humano configura-se como uma narrativa que recorre a
artifícios literários e privilegia facetas particulares dos “agentes” noticiosos.
Segundo Marques de Melo, apesar da apropriação de recursos ficcionais, os
relatos devem primar pela “verossimilhança” sob o risco de perder a
“credibilidade”. Destina-se a preencher os espaços ociosos dos aficionados por
relatos jornalísticos;
b) Também classificado como gênero diversional, o formato história colorida
consta de relatos de natureza pictórica, que privilegia tons e matizes na
reconstituição dos cenários noticioso. “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”. O repórter, nesse caso, se comporta como um “observador
distante”, enxergando detalhes.

Nessa classificação, Marques de Melo utiliza como critérios a intencionalidade
presente nos relatos e a natureza estrutural do relato (BONINI, 2003, online). Tanto
Marques de Melo quanto Luiz Beltrão consideram aa morfologia, natureza estrutural
e finalidade da mensagem, refletem sobre gêneros praticados pela mídia impressa,
baseados em funções básicas do jornalismo: informar, opinar, interpretar, entreter e
orientar o público.
Outro autor que aponta para uma classificação dos gêneros com a presença
das mensagens utilitárias é Manuel Carlos Chaparro. Em sua pesquisa, comparativa
publicada inicialmente em 1998 em Portugal e reeditada em 2008 em versão
brasileira, questiona a divisão dos gêneros baseada na separação de informação e
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opinião. Para ele, trata-se de "um falso paradigma, porque o jornalismo não se divide,
mas se constrói com informações e opiniões" (CHAPARRO, 2008, p.146).
O jornalismo, para Chaparro (2008), relaciona-se à ação de comentar e relatar.
Por mais negue a dicotomia entre informação e opinião, acaba por propor uma
classificação que de certa maneira se assemelha aos gêneros informativos e
opinativos, fundamentada nas categorias: comentário (espécies argumentativas e
espécies gráfico-artísticas) e relato (espécies narrativas e espécies práticas).

Quadro 5: Classificações de gêneros e espécies de Chaparro*
Gêneros

Espécies
1.1. Espécies Argumentativas
a) Artigo
b) Crônica

1. Comentário

c) Cartas
d) Coluna
1.2. Espécies Gráfico-artísticas
a) Caricatura
b) Charge
2.1. Espécies Narrativas
a) Reportagem
b) Notícia
c) Entrevista
d) Coluna

2. Relato

2.2. Espécies Práticas
a) Roteiros
b) Previsão de tempo
c) Indicadores
d) Agendamentos
e) Cartas-consulta
f) Orientações úteis
*Quadro elaborado pela autora
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No esquema de Chaparro (2008), baseado no modelo pragmático, as
mensagens utilitárias são consideradas como espécies de relatos jornalísticos.
Inseridas no gênero relato, as espécies práticas, como denomina, são os roteiros,
previsão do tempo, indicadores, agendamentos, cartas-consulta e orientações úteis.
Portanto, Marques de Melo e Chaparro são os dois pesquisadores do âmbito
dos gêneros jornalísticos atuantes no Brasil que apresentam nos seus esquemas
classificatórios as mensagens práticas de caráter utilitário. Notamos ainda que faltam
olhares específicos para essa área, que permeie desvendar tipologias.
Outros estudiosos da área fizeram algumas incursões, mas não na perspectiva
dos gêneros jornalísticos. Na obra Notícia, um produto à venda, Cremilda Medina
(1988) não se aprofunda em classificar os gêneros e formatos do jornalismo. Em
análise estrutural e estilística de mensagens em jornais paulistas e cariocas, a
pesquisadora afirma que a matéria jornalística parte de uma espécie de angulação.
Neste caso, as mensagens podem ter angulação informativa, interpretativa ou
opinativa. Ela também utiliza os respectivos termos para mencionar as espécies
jornalísticas: informação, informação ampliada e opinião expressa. A autora não
assinala a informação utilitária como autônoma. O que nos leva a crer que essas
mensagens são incluídas em alguma das categorias mencionadas, estando sujeitas à
angulação.

3.5 Gêneros jornalísticos: caminhos e perspectivas

Os estudos dos gêneros jornalísticos continuam como fontes para a prática
mercadológica e para o ensino. Os gêneros colaboram para formar jornalistas, além de
professores e alunos do Ensino Médio que são leitores, telespectadores, ouvintes e
internautas para que possam distinguir as diferentes espécies da produção jornalística.
O estudo dos gêneros do jornal é uma necessidade premente no
âmbito do ensino de linguagem e formação de professores, uma vez
que tais gêneros são de grande relevância social, dada a importância
dos meios de comunicação de massa na sociedade (BONINI, 2002,
online).

A importância do conhecimento dos gêneros deve ser reconhecida não só no
meio jornalístico, entre professores da área, estudantes e jornalistas, mas também pela
sociedade, onde os cidadãos são receptores e as mensagens jornalísticas devem ser
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familiares e distinguidas naturalmente no imaginário. Aronchi (2004), baseado na
visão de Martín-Barbero, afirma que os gêneros podem ser entendidos como
“estratégias de comunicabilidade”, “fato cultural”, e “modelo dinâmico”.

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, 2004,
p.44).

Os gêneros jornalísticos determinam a relação do jornalista com seu público,
utilizando dois elementos: seus modos de expressão (linguagem) e suas expectativas
temáticas. São “modalidades de relato dos acontecimentos que compõem a realidade
social de onde os jornalistas recortam aqueles que, pelos seus valores-notícia,
adquirem existência-pública” (FONSECA, 2005, online).
De maneira geral, o jornalista precisa dominar os gêneros para produzir as
formas já conhecidas pelo público e também para criar novas espécies jornalísticas.
Por outro lado, o público necessita do mínimo de discernimento para apreender as
mensagens e ter uma postura crítica.
A necessidade do conhecimento da prática do jornalismo no imaginário dos
cidadãos nos fica ainda mais clara quando em certas situações há uma mescla
funções, quer dizer, fronteiras nem sempre nítidas entre um gênero e outro. Como já
foi mencionado, Kayser (1964) reconheceu a existência do gênero que mescla
informação e opinião, ainda nos primeiros anos da década de 1960.
Autores de uma geração mais recente afirmam que essa possibilidade mista
dos gêneros vem sendo influenciada com a internet. “Com as novas mídias, surgem
novos formatos, se hibridizam, se embaralham os gêneros” (SEIXAS, 2009, p.2).
Não somos contra as possibilidades de criação de novos gêneros e formatos.
Acontece que essa mescla precisa ser feita com responsabilidade e respeito ao
público. Os “gêneros são aqueles sobre os quais incidem as transformações”
(UTARD, 2003, p.69, online). O francês Jean Michel Utard, em análise sobre o
embaralhamento dos gêneros midiáticos, parte de uma hipótese de interferência
generalizada numa perspectiva dos estudos nos suportes digitais. “A Internet parece
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apagar as fronteiras naturais de informação tais como nos propõem as mídias
clássicas” (p.66, online).
Na prática tem-se observado que os gêneros e formatos do ciberjornalismo
tendem a uma aproximação com os modelos impostos pela mídia tradicional,
principalmente o jornalismo impresso. Em sites jornalísticos brasileiros é comum a
presença de notícias, reportagens, resenha, caricatura, notas de serviço e roteiros.
A semelhança dos gêneros jornalísticos praticados ciberjornalismo com os
gêneros do jornalismo impresso com o dá-se em primeiro lugar pelas referências
teóricas e práticas mais consolidadas na mídia impressa. Além disso, os leitores
aprendem a consumir informações digitais após ter experiência com o jornal
impresso. Entretanto, há características próprias ao ciberespaço, como a possibilidade
de surgir novos formatos como infográficos interativos, o hipertexto e a linguagem
multimídia. (BERTOCCHI, 2010, pp.324-325)
Mesmo com a dinamicidade da internet, acreditamos que os gêneros não estão
fadados à morte. Eles “se transformam e evoluem, mas não se pode afirmar que
tenham desaparecido”. (CASASÚS, 1991, p.88, tradução nossa). Ainda que as
espécies sofram alterações com tempo e a entrada de novas tecnologias ocasione
mudanças na produção jornalística, há uma considerável importância os trabalhos que
vem sendo desenvolvidos nessa área. Ao mesmo tempo em que as pesquisas são
alimentadas pelas práticas do jornalismo, a prática é alimentada pela produção teórica
desenvolvida na academia.
É preciso considerar algumas iniciativas de manutenção dos estudos dos
gêneros jornalísticos. No Brasil, existe o Grupo de Pesquisa Gêneros Jornalísticos12
instituído pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação
(Intercom) no XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, na cidade
de Curitiba, em setembro de 2009. A Intercom também mantém na Expocom
(Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação) as categorias de gêneros:

12

Metas do Grupo de Pesquisa:
1. Revisar criticamente o conhecimento acumulado sobre os 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 seus produtores usuários.
3. Elaborar material didático sobre gêneros jornalísticos para uso nas universidades e escolas de
segundo grau de todo país.
4. Manter permanente diálogo com os membros da comunidade acadêmica mundial que se dedicam ao
estudo desse objeto. (MARQUES DE MELO, 2010, p.36)

97

informativo, opinativo, interpretativo, utilitário e diversional, em que os graduandos
podem submeter trabalhos relacionados aos gêneros do jornalismo.
Em Programas de Pós-Graduação do país também há produções na área dos
gêneros jornalísticos. Na Universidade Metodista de São Paulo, desde o fim da
década de 1990, uma geração de orientandos do professor José Marques de Melo tem
se ocupado em estudar o jornalismo pela vertente dos gêneros. O pesquisador tem
sido um incentivo dos estudos na área no Brasil.
Duas iniciativas recentes têm reunido pesquisadores em torno da temática dos
gêneros: 1. Seminário realizado na Universidade Metodista de São Paulo no segundo
semestre de 2012, possibilitando troca de conhecimentos entre alunos e ex-alunos,
com apresentação de pesquisas, resultados e discussões sobre tendências dos gêneros.
2. Cursos de férias realizados pela Intercom, em julho de 2012 e janeiro de 2013,
abrindo oportunidade de debate para acadêmicos e profissionais do campo da
comunicação.
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CAPÍTULO IV – O GÊNERO UTILITÁRIO, A INFORMAÇÃO E
A OPINIÃO
4.1 Finalidades, formatos e tipos utilitários
Anteriormente abordamos questões relativas aos gêneros, agregando conceitos
e pressupostos dos gêneros retóricos e dos gêneros jornalísticos. Partimos da ideia
mais geral para localizarmos um gênero mais específico, foco desta pesquisa, o
gênero utilitário, que é resultado de modalidades de mensagens que intencionam
orientar, aconselhar e servir de guia ao cidadão.
Mas em que momento o jornalismo produz informações dessa natureza? Quais
são as mensagens jornalísticas que podem ser consideradas como utilitárias? De fato,
nem sempre fica claro quando uma matéria é somente informativa, opinativa,
interpretativa, utilitária ou se tem identidade diversional. É preciso observar a
finalidade da informação, aliando a forma como ela se apresenta ao conteúdo
temático.
Uma maneira de identificar o gênero é utilizar-se de questionamentos: qual a
principal intenção dessa mensagem? O seu objetivo é simplesmente informar sobre
determinado assunto? Tem o propósito de argumentar em defesa de um dos lados? A
matéria apresenta informações analíticas, explicativas e documentais? Presta serviço e
orientações úteis? A narrativa utiliza artifícios literários e pictóricos?
A resposta a essas perguntas pode ser categórica no entendimento do gênero
jornalístico. Como afirma Quintiliano (1996), a causa é definida pelo status, quer
dizer, por questões. Para perceber a conjetura, fazem-se perguntas como: “com que
propósito? Em que tempo? E que lugar”. (p. 381, tradução nossa).
Há necessidade de se perceber as características da mensagem, a temática
abordada e a forma de construção: elementos narrativos, argumentativos e/ou
instrutivos. Assumindo esse caminho, chegamos ao entendimento da intencionalidade
dos gêneros e formatos de determinada mensagem.
Para ser considerada como gênero jornalístico, é preciso que por trás da
mensagem exista primeiramente uma prática jornalística, seguindo critérios de
noticiabilidade e valores-notícia. Em segundo momento, a mensagem deve articular
os elementos: forma, conteúdo e finalidade, a fim de que o emissor mantenha
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estratégia de comunicabilidade com seu receptor. E este perceba no seu imaginário o
discurso manifesto, mesmo que de forma inconsciente.
O gênero em questão nesta pesquisa tem características peculiares, mas tem a
possibilidade de abordar diferentes temas, estrutura-se de diversas formas (relato,
gráficos, listas, mapas) e combina elementos para intencionar uma orientação
prestando informações úteis ao leitor, ouvinte, telespectador ou internauta.
Partimos inicialmente da existência dos quatro formatos identificados por
Marques de Melo (2007): indicador (cenários econômicos, meteorologia, necrologia);
cotação (variação dos mercados: monetários, industriais, agrícolas, terciários); roteiro
(dados para o consumo de bens simbólicos, roteiros de teatro, cinema, filmes,
passeios); e serviço (informações destinadas a proteger os interesses dos usuários dos
serviços públicos e consumidores de produtos industriais ou de serviços privados).
Entretanto, em pesquisa realizada anteriormente percebemos que muitas vezes
o gênero utilitário é um complemento de outro gênero. Em análise na Folha de
S.Paulo, observamos que alguns dos formatos utilitários podem vir junto ao formato
reportagem (relato ampliado de um acontecimento) gerando outros subgêneros da
produção jornalística: olho (unidades de informação que reúnem características dos
formatos reportagem e serviço) e dica (une os formatos reportagem e roteiro).
Identificamos nesse jornal os sub-formatos, isto é, cada um dos formatos se subdivide
em tipos. Em análise na Folha de S.Paulo foram identificados 21 tipos de gênero
utilitário (VAZ, 2009, pp. 137-140):
 Formato cotação
1. Serviço/salários: tarifas de serviços e salários de profissionais;
2. Mercado: cotações da Folha e outras cotações sobre produtos no
mercado;
3. Moedas e bolsa: cotação de moedas (dólar) e bolsa de valores
(Bovespa).
 Formato indicador
4. Meteorologia: informações sobre o tempo (mínimo e máximo de
temperaturas, qualidade do ar, marés, ondas, aeroportos e praias);
5. Loterias: resultados (quina, mega-sena, lotomania e loteria federal);
6. Telefones úteis: telefones de polícia, corpo de bombeiros, ambulância,
defesa civil, correio, etc.;
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7. Necrologia: avisos de mortes, missas e serviços funerários;
8. Programação de TV: grade (programação, horário, canal – TV aberta e
TV paga);
9. Lista de indicações: listas (endereços de cinemas com filmes em
cartaz; indicação de eventos, livros; lista de livros mais vendidos;
locais para fazer compras);
10. Indicador econômico: desempenho do mercado financeiro da semana;
11. Indicador de trânsito: sobre trânsito (informações sobre rodízio,
placas e áreas que veículos não podem circular, áreas com maior
tráfego, etc.);
12. Indicador esportivo: tabela de classificação e resultado de jogos
 Formato roteiro
13. Cultura, lazer e diversão: roteiros de filmes em DVD, filmes na TV,
exposição, restaurantes, bares, música, cinema, shows, teatro, livros,
passeios, concerto, dança, para crianças, etc. (mini resumo, local,
horário, preço, faixa etária, tempo de duração, estacionamento e
avaliação)
 Formato serviço
14. Expediente: Telefones de sucursais, telefones da redação;
15. Relatos de serviço: Notas sobre eventos culturais (telefones, horários e
endereços), notas sobre turismo, saúde, economia, consumo, cursos,
eventos e economia (o que fazer, como fazer, lado positivo e
negativo);
16. Consumo: Produtos e preços (onde comprar);
17. Carta/consulta: Cartas de leitores com respostas de especialistas ou
pelo próprio jornal. Dúvidas ou reclamação de leitores sobre serviços
ou produtos com respostas da parte da reclamada ou do jornal;
18. Entenda as tabelas e códigos: Espaços que se destinam a ensinar o
leitor a decifrar códigos ou entender tabelas do jornal.
 Formato olho
19. Quadros de serviço: Reportagem sobre cultura, esporte, turismo ou
tecnologia, acompanha um quadrinho (olho) contendo as informações
complementares com a função de serviço: quando, onde, quanto,
telefone, avaliação, site, tabela de resultado de jogos, emissora, etc.;
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20. Orientação: Informações destacadas dentro da reportagem com
orientação sobre o que fazer, como agir ou como tirar proveito.
 Formato dica
21. Box roteiro: Reportagem sobre lazer com roteiros sugeridos em box
(sinopse de restaurantes, bares e clubes).

Essa classificação nasceu a partir de estudo na mídia impressa. Acreditamos
que algumas dessas espécies não são de exclusividade do jornal diário, existem
também em outros suportes. Só para citar alguns exemplos, a meteorologia é um
formato comum nos telejornais. O indicador de trânsito está bastante presente no
rádio, principalmente em flashs ao vivo nas emissoras das grandes metrópoles.
Relatos e quadros de serviço são subespécies presentes também nos portais de notícia
na internet.
É preciso destacar que há uma variedade maior de tipologias para o jornalismo
utilitário se observamos outras mídias. Cada uma tem características específicas,
algumas permitem explorar mais os recursos tecnológicos, se comparados à mídia
impressa. Também há possibilidade de participação do receptor na produção de
matérias de serviço, que pode fornecer informações para outros receptores.
Em pesquisa sobre o jornalismo utilitário veiculado nas editorias de saúde dos
portais de notícias, Sapo em Portugal e Terra no Brasil, encontramos quatro tipos de
informação utilitária. Todos os casos classificam-se no formato “olho”, pois foi
identificada reportagem acrescida de dados complementares úteis, que instigam o
internauta a uma ação (VAZ, 2011, disponível online).
O primeiro tipo refere-se à informação com orientação do tipo: como fazer,
como prevenir, como evitar. Nesses casos, a matéria jornalística dá dicas ao internauta
de como tomar alguma atitude que lhe traga algum benefício. Percebe-se o uso de
verbos no imperativo: “saiba”, “opte”, “tome”, “tente”, “beba”, “evite”. Exemplo:
“Inverno: casos de sinusite triplicam durante a estação” (portal Terra). Esta
reportagem traz uma espécie de box com dicas para evitar a sinusite, como: “beba
dois a três litros de água por dia”, “livre-se dos bichinhos de pelúcia, tapetes e
almofadas”, “evite usar ar-condicionado”.
O segundo tipo foi classificado como orientações baseadas em histórias de
vida. Essa espécie é uma reportagem que relata uma história de vida e acrescenta
orientações. A personagem da matéria pode oferecer conselhos aos internautas.
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Exemplo: “Viver com leucemia mielóide crônica – O que mudou na vida de Rosa
Guimarães depois de descobrir que sofria desta doença crônica” (portal Sapo). Em
determinado momento da reportagem, um intertítulo destaca: “Os conselhos de Rosa
Guimarães” e então enumera algumas questões como: “procurem ser felizes”,
“informem-se e partilhem histórias”, e etc..
Já no terceiro tipo de jornalismo utilitário, havia matérias com informações
úteis: onde encontrar, endereço, telefone, site, preço. Neste caso, são acrescentados na
reportagem elementos úteis, de forma que possibilitam o internauta a ter todas as
informações sobre um serviço ou produto, caso tenha interesse em adquiri-lo. O
quarto tipo é a orientação em formato de entrevista. Neste tipo, as informações de
serviço são embutidas em entrevista com um conselheiro. Nas editorias analisadas, o
entrevistado é um profissional de saúde que responde a perguntas sobre prevenção de
doenças e periodicidade de consultas.
O jornalismo utilitário ocupa-se em proporcionar uma variedade de
ferramentas necessárias para as atividades práticas da vida diária do cidadão, isso
acontece de diversas formas, entre elas, guias, listas, conselhos, mapas e ainda como
complementos de matérias informativas. Hidalgo (2002, pp 242-243) divide a
produção de jornalismo de serviço em três blocos principais.
No primeiro estão incluídas todas as seções publicadas na imprensa escrita
com foco a apresentar determinados serviços ao leitor: agenda, tempo, programação
de televisão e espetáculos, quadros de avisos, horóscopo, etc.. No segundo bloco estão
os textos de informação útil propriamente ditos, dão respostas, soluções ao invés de
dados circunscritos sobre o acontecimento. “Nestes textos o jornalista conta como a
informação afetará na sua vida privada. As repercussões que têm sobre suas relações,
seu entorno familiar, sua economia” (HIDALGO, 2002, p.242, tradução nossa).
O terceiro bloco agrupa dos textos eminentemente informativos, mas o
jornalista incorpora uma série de dados com a finalidade de ajudar o leitor. O autor
cita como exemplo um temporal que causa perdas pessoais e materiais. Na
informação sobre o fato são acrescentados aspectos complementares voltados para a
prevenção, indica as vias fechadas e telefones de onde os cidadãos podem ligar e
solicitar qualquer tipo de ajuda ou informação.

“Todos esses

aspectos

complementares são informações úteis que a cada dia o leitor busca na imprensa além
das daquelas outras notícias que somente narram acontecimentos da realidade”
(HIDALGO, 2002, p.243).
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De maneira bastante semelhante a classificação de Hidalgo, Parrat (2008,
p.32) afirma que o conteúdo do jornalismo de serviço pode ser traduzido em três
formas:
1. Na criação de seções especiais dedicadas a cobrir preocupações e
necessidades práticas do dia a dia do cidadão;
2. As seções especiais incorporam informação da atualidade sobre numerosas
questões consideradas de interesse geral;
3. A incorporação da informação de serviço nos textos mais convencionais
(tanto interpretativos como informativos) publicados nas páginas de
informação geral mediante elementos de apoio de „serviço‟.

Por sua vez, Diezhandino (1994, pp. 93-96, tradução nossa), de forma
delineada, sugere que são sete os tipos de jornalismo de serviço em revistas:
1. Informação com sentido de “faça você mesmo”. Vários fatores
influenciam este tipo, entre eles, a inflação e desemprego, que induziram o
crescente apreço pela autossuficiência. Dessa forma, o consumidor assume
parte das funções de empregados, necessitando assim de informações para
desempenhar tais funções;
2. Informação que impulsiona a atuar num sentido determinado, como por
exemplo, campanha para coleta de donativos, promovida pelo próprio
veículo de comunicação;
3. Informação que induz o leitor a prevenir um mal, ou mesmo, enfrentar ou
combatê-lo. Como exemplo, a autora cita doenças, ato de violência,
problemas familiares ou pessoais;
4. Informação que identifica o leitor comum a outros seres humanos. Cita
um exemplo de uma mulher divorciada ou violada poder entrar em contato
com associações de defesa dos seus direitos, ou mesmo um dependente
químico ou alcoólatra poder se unir a grupos sociais que ofereçam soluções
ou alívio para seus problemas;
5. Informação que ajuda a mudar uma atitude que parecia consolidada.
Como exemplo, destaca aquilo que impulsiona a comprar algo, como renovar
o vestuário, utilizar um novo produto de beleza ou decidir um local para as
férias;
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6. Informação que oferece novas orientações, expectativas e elementos para
os problemas pessoais, familiares e sociais. Aqui, o meio de comunicação
oferece consultas, respostas às dúvidas, conselhos e orientações. Estão
incluídas as seções de consultas diretas e formatos pergunta-resposta;
7. Informação que favoreça ao leitor sua autocrítica, autoafirmação e
benefício em algum aspecto de sua vida. Essas informações pessoais
oferecem ao leitor uma possibilidade de ação e/ou reação.

Acreditamos que diversos tipos de jornalismo utilitário podem ser
identificados em outras pesquisas. Dependendo do suporte midiático, do período e da
editoria analisada, algumas novas espécies podem surgir e outras desaparecer. Na
década de 1960, Beltrão (1969, pp.154-155) listou os serviços do jornal, como:
perdidos e achados, posta-restante, farmácias de plantão, tráfego interrompido,
fechamento do comércio, cartaz cinematográfico, teatros, espetáculos circences,
programas de emissoras de rádio e televisão.
Parte desses serviços, úteis na época para os leitores, não são mais comuns na
imprensa brasileira nos dias atuais. As cidades se desenvolveram, a população
aumentou e não faz mais sentido publicar informações do tipo “achados e perdidos”
nos jornais de grande circulação. Informações sobre as farmácias de plantão são mais
fáceis de serem encontradas em listas telefônicas ou na internet, desaparecendo
também dos jornais diários das capitais.
Também na década de 1960, mas em observação do contexto francês, Kayser
(1964, p.53) destacou os textos de serviço dos jornais diários:

Os jornais se consideram obrigados a dar a cada dia ou a períodos
fixos, e que constituem a informação bruta: o programa de
espetáculo, de rádio, de televisão, da bolsa, o mercado de valores, o
resultados de corridas e das apostas, as palavras cruzadas e os jogos,
os horóscopos, a meteorologia e também o sumário de um exemplar
de jornal (KAYSER, 1964, p.53)

Discordamos de Kayser quando aponta as palavras cruzadas, jogos e
horóscopos como resultados do exercício da prestação de serviço. Esses elementos se
encaixam na seção de entretenimento dos jornais, podendo até fazer parte dos serviços
prestados pelo jornal, mas não como frutos da prática jornalística, pois nem tudo que
o jornal publica é jornalismo.
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Em análise do jornal impresso norte-americano, Bond (1962, pp. 274-282)
afirma que existem os serviços que conservam relações íntimas com as notícias e
outros que não têm nenhuma relação com as notícias. No primeiro caso, estão os
tópicos úteis: notícias de chegada e partidas dos navios, aviões, trens e ônibus; a
publicação de tabelas de marés; e a relação das horas de chegada e partida de correios
para países estrangeiros. No segundo caso, estão as “colunas de conselhos”, que se
referem aos serviços sobre diversos assuntos de interesse do público, enumerados de
forma sintética a seguir:

1. Colunas de conselhos típicas
Ao invés de buscar conselhos em casa, com amigos, professores ou sacerdotes,
indivíduos escrevem para o veículo de comunicação.
a) Coluna de problema sentimental – podia ser considerada como parte da
seção de entretenimento. Mas, a seção preenche uma necessidade do
leitor;
b) Coluna de educação da criança – temas de interesse para leitora são
abordados em sistema de perguntas e respostas, e mesmo aquelas que não
enviam seus problemas particulares para o jornal, encontram soluções;
c) Coluna de saúde – especialista trata do assunto, traduzindo termos
técnicos em uma linguagem clara e simples;
d) Coluna doméstica – trata de temas como decoração, alimentação, dicas
para economizar trabalho, beleza e moda.

2. Colunas típicas de passatempo
O ócio inspirou o interesse do leitor em passatempos e “manias”. São sugestões e
comentários que o leitor considera como útil.
a) Coluna de bridge – comum nos jornais norte-americanos, inclusive no
New York Times mantém nos dias atuais, considerações sobre o jogo de
cartas;
b) Coluna de jardins – orienta o leitor como preparar os jardins para a
próxima estação, inclui paisagem do jardim, ferramentas e equipamentos,
adornos, cercas, alimentação das flores, etc.;
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c) Outras colunas de passatempo – temas que interessam a colecionadores,
referentes à fotografia e viagem, por exemplo.

3. Alguns serviços de temporada
a) Campanhas de segurança – por exemplo, Semana de Prevenção de
Incêndio, com editoriais, notícias, fotografias e desenhos sobre o tema;
b) Períodos de eleição – biografias completas dos candidatos, com menção
das suas atividades;
c) Impostos – quando há esclarecimentos sobre isenções, formas de
economia e ajudam o trabalho de compilar o pagamento dos impostos;
d) Cultura – reprodução de obras-primas, descrição, fotografias;
e) Guias de compras – onde comprar.

Mesmo sem tratar diretamente a questão dos gêneros, Bond (1962) identifica
uma tipologia de produção do jornalismo utilitário praticado no contexto norteamericano na década de 1950. Percebe-se que o autor considera as temáticas
abordadas e as intenções da mensagem ao listar os serviços dos jornais.
O gênero utilitário, que por muito tempo foi tratado apenas como tendência,
não é legitimado enquanto gênero jornalístico por muitos pesquisadores. Isso se deve,
em partes, pela falta de pesquisas na área, que motivem a validação dessa espécie de
produção enquanto modalidade jornalística.
A produção do gênero utilitário acaba por ser uma consequência da sociedade
urbana e de suas implicações na vida do cidadão. Esta citação serve para justificar a
existência desta pesquisa, especialmente quando enfatiza a pouca atenção que esse
tipo de jornalismo tem merecido na literatura brasileira e como há necessidade do
tema ser estudado mais intensamente.
Sobre as formas de expressão do gênero utilitário na mídia, é preciso destacar
a valoração das pesquisas empíricas. Esses estudos são importantes ferramentas de
identificação de tipologias nos diferentes suportes de mídia, editorias, temáticas e
contextos.
Esta pesquisa esforça-se em legitimar o jornalismo utilitário enquanto gênero.
O colocamos como gênero complementar, não como diminuição se comparado ao
patamar obtido pelos gêneros hegemônicos (informativo e opinativo), mas porque se
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aproxima de formas de expressão informativas e opinativas para passar uma
mensagem de conteúdo próprio e peculiar.

4.2 A informação como princípio
No jornalismo, não há como negar uma hegemonia entre as categorias
informação e opinião. O reconhecimento dessa dicotomia existe entre profissionais e
pesquisadores da área. O processo jornalístico tem como peculiaridade a difusão de
informação, fatos que estão acontecendo e também a emissão de conceitos e ideias
sobre algo. Isso acontece em acordo com as condições culturais, políticas e
econômicas pelos quais se submetem a coletividade.
Com isso, queremos dizer que o jornalismo parte do princípio de fornecer a
informação ao público, seja em relato dos fatos ou em análises, espécie de
julgamento. “Jornalismo é antes de tudo informação” (BELTRÃO, 1960, p.61). De
início, é preciso que exista a informação para que outras formas de expressão se
desenvolvam.
O gênero informativo é resultante de um processo entre fatos decorrentes da
realidade e da linguagem jornalística. Mas, se a transmissão de um fato real é uma das
funções básicas do jornalismo, então como diferenciar o gênero informativo dos
demais gêneros jornalísticos?
O gênero informativo se materializa com a objetividade dos fatos. Entretanto,
é preciso destacar que o sentido de objetividade referido aqui abandona o idealismo
de neutralidade e imparcialidade total, sem aceitar também que toda mensagem
jornalística esteja munida de orientação ideológica da indústria midiática.
A caracterização do gênero dá-se também pela forma de texto. A forma é
narrativa, quer dizer, o gênero informativo acontece em forma de um fato relatado, a
princípio narrado sem interferência de juízos daquele que reporta, portanto, descrito
dentro dos limites da objetividade que a natureza humana permite. “Podemos definir a
informação como relato de um fato, ideia ou situação” (BELTRÃO, 1969, p.81).
Os gêneros e formatos têm características próprias que permitem uma espécie
de contrato entre o produtor da mensagem e o receptor. Por mais que um leitor
comum não saiba identificar claramente a diferença entre uma notícia, uma
reportagem, uma nota, ele deve ter consciência para distinguir o conteúdo informativo
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do conteúdo opinativo. Ele precisa estar atento ao fato que a notícia, por exemplo,
apresenta os fatos, enquanto o comentário é uma opinião que está sendo exposta.
Para que isso ocorra de forma natural entre os receptores, é preciso que seja
colocado em prática um fenômeno que Martinez Albertos (1989, p.66, tradução
nossa) denomina de “honestidade intelectual”. No caso dos textos de caráter
informativo, “a honestidade intelectual do jornalista que elabora relatos se concretiza
no espírito da não intencionalidade”, significa que não deve intencionar a emissão de
juízos.
Enquanto nos textos opinativos “a honestidade intelectual do jornalista que
elabora comentários – textos que são, por definição, descaradamente subjetivos – se
concretiza em uma disposição de fair comment (comentário justo) ou jogo limpo”.
Sobre o jogo limpo, o autor considera que o comentário deve apresentar-se sempre
como opinativo, de forma que fique evidente ao público e também deve ser feito após
o assunto ter sido relatado de forma suficiente.

4.3 A faculdade da opinião
A opinião “se trata da função psicológica, pela qual o ser humano, informado
de ideias, fatos ou situações conflitantes, exprime a respeito seu juízo” (BELTRÃO,
1980b, p. 14). O manifesto da opinião no jornalismo oferece argumentos para a
coletividade sobre aquilo que é questionável, e, portanto, dá margem para escolhas de
pontos de vista. O conteúdo jornalístico de cunho opinativo tem destacada relevância
porque valoriza a atividade profissional. Dessa forma, os profissionais que ocupam
funções específicas como comentaristas, articulistas e colunistas são mais experientes
e têm mais tempo de profissão.
O conteúdo opinativo pode ser produzido por uma única pessoa, expressando
a opinião pessoal ou de uma coletividade, como também pode anunciar a opinião
editorial do veículo de comunicação. O gênero opinativo emerge em quatro núcleos
na mídia impressa: empresa, jornalista, colaborador e leitor. A opinião da empresa
aparece no editorial. A opinião do jornalista se concretiza nos formatos: comentário,
resenha, coluna, crônica, caricatura e eventualmente artigo. O colaborador, uma
personalidade da sociedade civil que busca espaço no jornal, expressa seus
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argumentos em artigos. Enquanto a opinião do leitor acontece na carta enviada à
redação (MARQUES DE MELO, 2003, p. 102).
No jornalismo, a opinião, seja pela empresa, jornalista, colaborador ou
público, expõe ângulos, pontos de vista e elementos textuais que envolvam e
convençam das ideias expostas. A forma utilizada por esse gênero é argumentativa,
marcando a diferença básica entre os demais gêneros.

4.4 A informação e a utilidade
Por mais que o jornalismo contemporâneo permeie entre as categorias
informativas e opinativas, há outras categorias legitimadas com colocações peculiares
que se aproximam e ao mesmo tempo se distanciam das conhecidas formas da prática
jornalística. Inovações em formas, expressão e conteúdo são experimentadas e
coexistem com as mais conhecidas como notícias, reportagens e artigo.

Se historicamente predominam essas duas categorias no
jornalismo – o informativo e o opinativo –
contemporaneamente eles convivem com categorias novas
que correspondem às mutações experimentadas pelos
processos jornalísticos. Pelo menos essa é tendência corrente
nos países capitalistas, onde o jornalismo torna-se cada dia
mais um negócio poderoso e suas formas de expressão
buscam equiparar-se aos padrões das mensagens não
jornalísticas que fluem através dos mass media. (MARQUES
DE MELO, 2003, p. 27).

A categoria utilitária tem aparecido em pesquisas contemporâneas como um
legítimo gênero jornalístico, ainda que sua produção não seja tão recente quanto
apontam a maioria dos pesquisadores. Esse gênero foi por muito tempo considerado
como fruto do jornalismo informativo e ainda em tempos atuais há autores que não
consideram a autonomia do gênero. Isso acontece principalmente às semelhanças com
os formatos informativos.
Se formos observar, as mensagens utilitárias usam, em diversas situações, a
forma de relato para expressar o conteúdo, que tem uma finalidade específica e
desempenha função diferente daquela puramente informativa. Não raro, o gênero
utilitário se manifesta em forma de nota, notícia, reportagem, e até mesmo em
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entrevista, para expressar um conteúdo que vai além do informe, exerce função de
orientar, aconselhar e prestar informação útil.
Para o entendimento prático, apresentamos logo mais exemplos coletados de
amostras intencionais em diferentes suportes midiáticos a fim de abordarmos essa
questão do gênero utilitário se apropriar de formas do gênero informativo.
Na figura 2 mostra uma matéria publicada no portal de notícias UOL:
“Comece já a planejar a declaração do IR 2013 e evite atrasos” 13. Nela, há um texto
em tópicos e ainda um vídeo com entrevista (trecho descrito a seguir) com um
contador que dá dicas de planejamento e organização para facilitar a vida dos
internautas.
Figura 2 – Matéria utilitária multimídia no UOL

Fonte: UOL. 01 de maio 2012. 00h00
Apresentadora (Anne) – Você está fazendo a declaração do Imposto
de Renda e está uma bagunça? Você não se entende, cadê o
documento? Aí você pensa: neste ano farei diferente. Ano que vem
será tudo mais organizado. Por onde que você deve começar? É a
pergunta que coloco agora pro Edino Garcia, que é contador [...]
- Edino, quem não quer passar pelo menos trauma, que perdeu tudo,
ficou muito desorganizado. O que ele deve fazer já nesse ano,
pensando na declaração do ano que vem para se organizar melhor?
13

Disponível em: < http://economia.uol.com.br/impostoderenda/ultimasnoticias/infomoney/2012/05/01/comece-ja-a-planejar-a-declaracao-do-ir-2013-e-evite-atrasos.jhtm >.
Acesso em <07 jun..2012>
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Olha, eu recomendaria a pessoa se organizar, é ter uma pastinha
própria para o Imposto de Renda. Então, é uma pastinha de
plástico tal, para ter lá todo documento que vai ser necessário para
preencher a declaração, comprovante de rendimentos que eu
recebo se sair da empresa, recibos médicos, se eu fiz negociação
com imóveis. Tudo é colocar nessa pasta. Seu primeiro caminho é
esse [...].
- Vamos por partes agora, Edino, a questão do carnê leão, porque às
vezes o sujeito é um prestador de serviços e esse carnê leão não é
todo mês, não é uma coisa frequente. Como é que ele se organiza
para pagar aquele carnê leão na data correta e guardar o carnê leão
nesta tal desta pasta. O que ele tem que ter na cabeça, pensando
nisto?
Bom, ele tem que primeiro tá [sic] trabalhando como pessoa física.
Então, ele pega os recibos que ele passou. Primeiro é guardar os
recibos que ele passou. Segundo, você tem imposto a recolher, e vai
recolher no DARF, pegue o DARF e também guarde numa pasta.
Então foi lá no mês e teve rendimentos de carnê leão, todo os meus
recibos eu vou guardar naquela pasta. Eu vou somar a eles, vou
aplicar a tabela e vou recolher o imposto, o DARF. Então eu pego
os recibos mais o DARF e guardo nessa pasta também. Eu já me
organizado para preencher a declaração no ano seguinte lá nos
rendimentos do carnê leão.
- E carnê leão é pessoa física para pessoa física. É Imposto de
Renda de pessoa física para pessoa física?
Isso. Pessoa física para pessoa física e também de pessoa física
para o exterior. Então se eu tiver algum trabalho que eu faça para
o exterior também é carnê leão.
- Onde eu imprimo esse carnê leão? Ele está onde no universo?
Bom, a receita tem um programinha do carnê leão. Se a pessoa
quiser, ela pode ir até a página da receita Federal, tem um
programinha do carnê leão que ele pode preencher mês a mês lá. E
também pode guardar em arquivo eletronicamente para quando
chegar o ano seguinte ele tenha isso bem mapeado para preencher
a declaração [...]. (UOL, 01 de maio 2012. 00h00)

A matéria tem claramente a intenção de prestar serviço, oferecendo soluções
práticas de como o internauta deve se organizar durante o ano para declarar o imposto
de renda do próximo ano, portanto, caracterizando-se como produção do gênero
utilitário. O discurso do material é voltado para induzir uma ação por parte do
receptor, convocando-o pelo o uso do “você” ao longo do texto. Percebe-se ainda no
texto verbos nos imperativo como: “veja”, “trate de organizar”, “imagine”, “não
esqueça”, “baixe o programa”, “fique atento”.
Ainda sobre a figura 2, verifica-se uma espécie de reportagem (texto em
tópicos) e entrevista (vídeo), usando formatos informativos para expressar um
conteúdo de cunho utilitário. Neste caso, a função predomina em relação à forma.
Compartilhamos do entendimento de Marcuschi (2009, p. 8) quando afirma “o
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predomínio da função supera a forma na determinação do gênero, o que evidencia a
plasticidade e dinamicidade dos gêneros”.
Em exemplo na figura 3, a Folha de S.Paulo apresenta a matéria: “Indy e
saída para o feriado devem piorar o trânsito hoje”. A nota, infográfico e tabelas se
unem para prestar um serviço ao leitor que deve enfrentar o trânsito na véspera de
feriado. O jornal antecipa a notícia (o trânsito deve piorar) e oferece recomendações,
segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), sobre as estradas,
complementando ainda com informações sobre o que abre e fecha no feriado.
Figura 3 – Matéria utilitária na Folha de S.Paulo

Fonte: Folha de S.Paulo. Caderno Cotidiano. 27 de abril 2012.

Percebe-se que a disponibilidade do conteúdo na matéria vai além do fato
puramente informativo. Oferece um conteúdo de serviço, com recomendações e
informações úteis que vão afetar diretamente em ações dos leitores: escolha de
horários para viajar, o melhor trajeto e programação para uso de serviços como banco,
Correios, museus e metrô.
Nos dois exemplos anteriores o conteúdo inteiramente utilitário apropria-se de
formas conhecidas do gênero informativo. Diferente dessas exemplificações, a figura
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4 apresenta a matéria da Folha de S.Paulo “Virada acaba às 18h com shows de Gil e
Rita Cadilac”, que noticia o evento no texto e somente no complemento apresenta o
conteúdo utilitário: “programe-se”.
Figura 4 – Complemento utilitário na Folha de S.Paulo

Fonte: Folha de S.Paulo. Caderno Ilustrada. 06 de maio 2012. p. E3

No caso representado acima, o texto à esquerda é predominantemente
informativo, pois oferece os dados sem sugerir, aconselhar ou recomendar
diretamente ao leitor alguma ação. Enquanto, o mapa (com as legendas) oferece as
informações úteis e necessárias aos leitores que têm interesse em participar do evento,
como horários e localização dos shows e cinema. O jornalista incorporou dados ao
texto com a finalidade de ajudar o leitor.
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O texto e o complemento representam apenas uma unidade de informação.
Mas, nota-se que cada um tem estrutura própria e eles podem ser lidos de maneira
independente sem que o conteúdo prejudique o leitor.
4.5 Conselhos, dicas e roteiros emitem opinião?
Se por um lado o gênero utilitário demonstra semelhanças com formatos do
gênero informativo, por outro, algumas características o aproximam da categoria
opinativa do jornalismo. Esta similaridade não se dá somente na forma de disposição
do texto, como também na intencionalidade do conteúdo que muitas vezes tem
manifestações persuasórias.
A função principal do jornalismo utilitário é prestar serviço, orientando,
aconselhando e ajudando o receptor em situações do dia a dia. Só que à medida que
orienta e aconselha, o jornalismo pode provocar interferências e emissão de juízos,
assim, aproximando-se da modalidade opinativa do jornalismo, ainda que seu objetivo
principal não seja esse.
No entendimento de Beltrão (1980b, p. 14), a função de orientação (figura
1/capítulo I) do jornalismo se materializa na expressão da opinião: “cujo objetivo é
orientar cada leitor e toda a massa à ação”. Isso significa que, para este autor, o
jornalismo opinativo desempenha o papel de orientação, portanto, não sendo
exclusividade do jornalismo utilitário.
Apesar das similaridades com a modalidade opinativa do jornalismo, o gênero
utilitário mantém-se como um gênero próprio. Ambas as categorias distanciam-se,
pois têm objetivos distintos. O papel de orientação e o estímulo à ação não têm o
mesmo sentido quando se materializam em produção do gênero utilitário e opinativo.
No gênero opinativo, há intenção explícita de impressão de juízos sobre um lado do
objeto. Enquanto, no gênero utilitário, a impressão de juízos é subentendida.
Na verdade, toda espécie de jornalismo se desenvolve na intelectualidade
humana, sendo passível de manifestação suasória. “Em qualquer das modalidades de
gênero jornalístico afloram manifestações retóricas persuasivas. As estratégias
retóricas que se projetam sobre o discurso jornalístico adotam, por suposto, distintas
táticas de persuasão” (CASASÚS, 1991, p. 97). O autor prossegue a explicação sobre
a persuasão e os gêneros jornalísticos:
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Os gêneros narrativos ou informativos, e também os práticos ou
instrumentais de jornalismo de serviço, se desenvolvem uma
persuasão implícita. É uma retórica persuasiva que se apoia,
precisamente, em um prestígio de objetividade que quer se dá ao
gênero. A configuração estrutural dos gêneros informativos (notícia,
informação, imprensa) e dos gêneros instrumentais (notas de
meteorologia e bolsa, agenda cultural) envia ao leitor a seguinte
mensagem, latente e tácito: Tudo que se diz aqui é verdade. Os
gêneros informativos e instrumentais querem persuadir o leitor de
que contém fatos reais. Os gêneros argumentativos ou
interpretativos são, por sua vez, os veículos de persuasão explícita
(CASASÚS, 1991, p. 97).

Observando as convergências e divergências entre os gêneros jornalísticos é
possível identificar as intencionalidades, formas, estilos e conteúdos característicos de
cada um. “A informação e o comentário são duas necessidades sociais distintas”
(GOMIS, 1991, pp.44-45). A essa afirmação acrescentamos que a utilidade praticada
no jornalismo também é uma necessidade peculiar, que se diferencia das necessidades
informativa e opinativa.
Para o entendimento empírico dessa questão, apresentamos nas páginas a
seguir exemplos coletados de amostras intencionais referentes à produção utilitária no
Guia da Folha”14. Na figura 5, roteiros e cotações de cinema dão informações úteis
para quem quer ir ao cinema, apresentando elementos como: nome do filme, cotação
(número de estrelas referente à qualidade), ficha técnica (diretor, país, atores, tempo
de duração, faixa etária recomendada), mini resumo da trama, e lista com horários e
cinemas disponíveis na cidade, informando também dados sobre se o filme é
legendado ou dublado e se tem 3D (dimensões).
Neste exemplo, têm-se duas aproximações do gênero utilitário com o gênero
opinativo. No primeiro momento, a cotação oferecida ao filme, em números de
estrelas, sinaliza a avaliação do jornalista responsável em relação ao produto cultural,
quanto mais estrelas, melhor a qualidade do filme na opinião do profissional. No
segundo momento, o resumo da trama assemelha-se com a resenha, formato
característico do gênero opinativo. A resenha corresponde a uma “apreciação das
obras-de-arte ou dos produtos culturais, com a finalidade de orientar a ação dos
fruidores ou consumidores” (MARQUES DE MELO, 2003, p.129).

14

Guia da Folha – circula todas às sextas-feiras na Folha de S.Paulo, como um guia de bolso para
quem quer se programar para o final de semana. Inclui roteiros de restaurantes, bares, cinema, teatro,
shows, concertos, dança, exposições, casas noturnas e dicas para as crianças.
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Figura 5 – Cotações e roteiros culturais na Folha de S.Paulo

Fonte: Folha de S.Paulo. Guia da Folha. 27 de abril 2012.

Quadro 6: Cotação e roteiro cultural*
Elementos

Exemplo

Filme

Os Vingadores

Cotação

*** (Três estrelas)

Ficha técnica

The Avengers, EUA, 2012. Direção: Joss Whedon. Com:
Robert Downey Jr. Chris Evans e Scarlett Johansson. 142 min.
Não recomendado para menores de 12 anos

Resumo

Quando um inesperado inimigo ameaça a Terra, a agência
internacional de pacificação recruta Homem de Ferro, Hulk,
Thor, Capitão América, Gavião Arqueiro e Viúva Negra para
salvar o mundo.

Lista de cinemas e Anália Franco UCI 1, legendado: 14h, 16h50, 19h40 e 20h30
horários

(3D)
Anália Franco UCI 2, legendado: 13h, 15h50, 18h40 e 21h30
[...]
*Quadro elaborado pela autora
Fonte: Folha de S.Paulo
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Por outro lado, há distanciamento entre os gêneros utilitário e informativo
quando se leva em conta que a cotação, embora seja resultado da opinião do
profissional e da editoria, apresenta-se como item útil, pois é uma forma de orientar o
leitor. A avaliação agrega um elemento de serventia às demais informações.
Já a diferenciação entre o roteiro (mini-resumo) e a resenha dá-se pelo fato do
roteiro ser lacônico, com intenção apenas de apresentar o produto cultural. Enquanto a
resenha faz uma análise mais extensa, apresentando uma crítica e geralmente
posicionando-se de forma positiva ou negativa.
Na figura 6, há outro exemplo de roteiro cultural: “Terça-feira livre – o „Guia‟
selecionou 12 atrações para aproveitar São Paulo no Dia do Trabalho; há parques,
shows e exposições. Aproveite!”. Aqui os elementos usados são: mini-resumo,
endereço (telefone e site em algumas atrações), horário, número de lugares e se há
gratuidade.
Figura 6 – Roteiro cultural na Folha de S.Paulo

Fonte: Folha de S.Paulo. Guia da Folha. 27 de abril 2012.
Outro formato do gênero utilitário que mantém proximidade com o gênero
opinativo é a carta-consulta. Comum tanto em jornais e revistas quanto no rádio e
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televisão, a carta-consulta caracteriza-se como um canal que presta informação útil
relacionada a alguma dúvida ou queixa. O indivíduo busca o meio de comunicação
para sanar seus problemas, enquanto o veículo, por intermédio de um especialista ou
responsável, oferece respostas e soluções. “Pode-se dizer que a carta-consulta se
configura como uma mediadora para a prestação de serviços” (SIMONI, 2004, p. 71).
Exatamente por exigir uma resposta solucionadora, a carta-consulta se
distingue da carta do leitor, formato do gênero opinativo. Simoni (2004, p. 41) faz a
seguinte diferenciação: “carta do leitor se apresenta como um espaço da opinião do
leitor (seja em relação ao próprio jornal seja em relação a fatos circundantes). Não
exige uma resposta (como no caso da carta-consulta), mas a publicação para que a
opinião do leitor se consubstancie”.
O Programa Bem-Estar, da Rede Globo, tem quadros com finalidade de
responder questões enviadas por telespectadores. De segunda a sexta-feira, em horário
matinal, o programa que trata de assuntos relacionados à saúde e bem-estar oferece
dicas e responde a questionamentos do público, por intermédio de especialistas
convidados, como no caso do exemplo abaixo.

Pergunta: Massageadores elétricos ajudam a eliminar gordura? (
Carla – São Gonçalo – Rio de Janeiro)
Dr. Fábio Nahas (cirurgião plástico) – Infelizmente não, porque
esses massageadores vão apenas massagear a gordura. Eles não
tão (sic) eliminando. Eles não, de forma nenhuma, tiram a célula de
gordura que está lá, e dentro dela tem a gordura. (Programa Bem-

Estar, Rede Globo, edição do dia 07 de março de 2012)

O formato cartas-consulta já existe há alguns anos no meio impresso. Segundo
Meyer (1989) surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, com nome Action Line.
Com o objetivo de ajudar o leitor, o formato teve boa aceitação do público, ganhando
espaço em outros veículos.

A Action Line originou-se em Houston, mas a primeira que vi
começou nos anos 1960 sob a direção de Kurt Luedtke, no Detroid
Free Press, e seu tom era lindo: ágil, eficiente, respeitoso, e sempre
de ajuda. Um leitor que tivesse um problema com um órgão do
governo, um negócio, ou um vizinho – ou, a propósito, mesmo com
um objeto inanimado, como uma gaveta de escrivaninha emperrada
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– podia escrever para Action Line. E quando a Action Line
intervinha – ao menos nas instâncias que eram publicadas na coluna
– os resultados eram mágicos [...] A coluna foi sucesso imediato, e
outros jornais copiaram rapidamente. (p. 219).

Apesar dessa afirmação, constatamos no capítulo VI, que no Brasil as cartasconsultas existem desde as primeiras décadas do século XX. Em O Jornal, diário
pertencente ao empresário Assis Chateaubriand, esse modelo de serviço ao leitor já
era praticado desde a década de 1920. Na seção “A vida dos campos”, o jornal
respondia as dúvidas dos leitores sobre agricultura e criação de animais.
Na Folha de S.Paulo, as cartas-consultas apareceram no início da década de
1980. Inicialmente na seção “A cidade é sua”, espaço destinado às reclamações dos
leitores sobre assuntos relacionados à cidade de São Paulo. As demandas eram
respondidas pelas autoridades competentes. A partir dos anos de 1990, o formato
começou a aparecer nos cadernos de suplemento como Folhateen, Informática e
Turismo, mantendo-se dos dias atuais.

4.6 Os pilares dos gêneros
As exemplificações apresentadas neste capítulo serviram para entendermos
que os gêneros são definidos por um conjunto de circunstâncias e não somente por
uma particularidade. Um gênero pode apropriar-se de elementos de outros gêneros ou
pode dar falta de determinado elemento característico, e ainda assim continua sendo
aquele gênero. Para explicar melhor essa questão, tomamos argumentos de autor da
linguística:
Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as
pedras, os rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos
historicamente pelo ser humano. Não podemos defini-los mediante
certas propriedades que lhe devam ser necessárias e suficientes.
Assim, um gênero pode não ter uma determinada propriedade e
ainda continuar sendo aquele gênero. Por exemplo, uma carta
pessoal ainda é uma carta mesmo que a autora tenha esquecido de
assinar o nome no final e só tenha dito no início: “querida mamãe”.
Uma publicidade pode ter o formato de um poema ou de uma lista
de produtos em oferta; o que conta é que divulgue os produtos e
estimule a compra por parte dos clientes ou usuários daquele
produto. (MARCUSCHI, 2009, p.6)

No caso do gênero utilitário, não existe uma forma cerrada que determina sua
existência. Algumas vezes, utiliza-se da forma relato, tomando molde semelhante ao
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gênero informativo. Outras vezes, traz elementos argumentativos. Ele é uma fusão de
artifícios comuns a outros gêneros. O que vai determinar sua existência é intenção de
orientar, ajudar e resolver problemas do receptor por meio da mensagem jornalística
veiculada na mídia.
A produção do jornalismo utilitário acontece no sentido de promover a
prestação de serviço. Há uma intenção dos produtores em cumprir essa função,
concretizando-se o que Todorov (2009, p. 49) afirma sobre a produção dos gêneros.
“Por um lado, os autores escrevem em função do (o que não quer dizer: de acordo
com o) sistema genérico existente, aquilo que podem testemunhar no texto e fora dele,
ou, até mesmo, de certa forma, entre os dois”.
É preciso ainda levar em conta a forma que acontece a recepção, nem sempre
há uma consciência clara do que é recebido, mas há o reconhecimento por existir
certo conhecimento anterior. “Por outro lado, os leitores leem em função do sistema
genérico que conhecem pela crítica, pela escola, pelo sistema de difusão do livro ou
simplesmente por ouvir dizer; no entanto, não é necessário que sejam conscientes
desse sistema” (TODOROV, 2009, p.49).
Por fim, ainda sobre essa discussão ressaltamos que a articulação no processo
jornalístico convoca três pilares essenciais para construção do gênero: o
acontecimento real (fato), a expressão jornalística utilizada na mensagem (produção)
e a apreensão pela coletividade (recepção).
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PARTE II
PRÁTICA DO SERVIÇO NA IMPRENSA BRASILEIRA: DE
HIPÓLITO DA COSTA AOS DIAS ATUAIS
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CAPÍTULO V – GÊNESE DO GÊNERO UTILITÁRIO NO
BRASIL: SERVIÇOS PRÁTICOS NOS JORNAIS DO SÉCULO
XIX
As formas do jornalismo atual e até mesmo aquelas que se destacam como
tendência para o futuro são resultantes de uma evolução histórica, envolvendo o
processo de produção da informação jornalística. Os gêneros surgem como um
resultado de uma combinação de transformações contextuais e estão relacionados à
cultura ao qual se desenvolvem.
Para entendermos o processo de surgimento e evolução do gênero utilitário,
foi preciso traçar um percurso histórico na imprensa brasileira, passando por
periódicos de referência, que pudessem nos mostrar o momento e contextos em que se
deu a entrada dos elementos utilitários que compõem o gênero em questão.
Iniciamos nosso panorama por jornais que circularam no país no século XIX,
quando se deu o início da imprensa no país, sucedendo a pesquisa para impressos que
foram se adaptando a entrada de novas mídias, até chegar ao momento atual, em que
acontece o fenômeno denominado de convergência midiática, integrando plataformas
e conteúdos.

5.1. Nasce a imprensa no Brasil
Contextualmente falando, o período da chegada da imprensa a Brasil foi
marcado por relevantes acontecimentos históricos, iniciando uma era de mudanças
sociais e econômicas. No ano de 1808 quando circularam as primeiras gazetas
impressas, Dom João decretou a abertura dos portos e o príncipe regente revogou os
decretos que proibiam a instalação de manufaturas na Colônia, e isentou tributos à
importação de matérias-primas destinadas à indústria. O Rio de Janeiro tornava-se
porto de entrada dos produtos manufaturados ingleses e a cidade concentrava um
núcleo de comerciantes provindos da Inglaterra (FAUSTO, 1995, p.122).
Muitas transformações na vida econômica e cultural da cidade do Rio de
Janeiro foram resultado da transferência da monarquia portuguesa. Apesar da forte
marca do absolutismo no país, a vinda da família real proporcionou a abertura de
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teatros, bibliotecas e academias literárias, e ainda a circulação de impressos, ainda que
tardiamente, como livros, boletins e jornais, proporcionado gradativamente que ideias
passassem a sair da esfera privada para a esfera pública.
A asseveração sobre o primeiro jornal brasileiro ainda hoje revela-se em
controvérsias. As diferenças históricas discutem sobre qual seria de fato a publicação
pioneira: a Gazeta do Rio de Janeiro, que inaugura a impressão no Brasil, e passa a
circular em 10 de setembro de 1808 por iniciativa da corte portuguesa recém-instalada
no país, ou o Correio Braziliense, editado três meses antes dessa data, por Hipólito
José da Costa, em terras inglesas para ser lido no Brasil.
Devido ao tempo de viagem marítima, o Correio chega ao país com 40 a 90
dias depois da data de edição. Tem periodicidade mensal e característica de ser
extenso: alguns exemplares ultrapassando a 200 páginas. O periódico mantém
editorias como Política, Comércio e Artes, Literatura e Ciência e Miscelânea. No
total, são 175 números, no período de circulação entre junho de 1808 e dezembro de
1822.
O Correio Braziliense15 circula de forma clandestina, pois imprime em suas
páginas valores liberais e contraditórios ao regime imposto pela Coroa Portuguesa.
Hipólito José da Costa, o idealizador e o “verdadeiro jornalista” (BARBOSA, 2010,
p.23), ao tratar no jornal de assuntos políticos, critica decretos, decisões do governo e
posturas conservadoras, como a implantação tardia da impressão.
Figura 7 - Impressão

Fonte: Correio Braziliense. Out. 1808. n. 05
15

O período entre 1808-1822 do Correio Braziliense não fez parte da nossa amostra. Entretanto,
algumas edições foram analisadas para verificarmos vertentes sobre o jornalismo praticado nos
primeiros periódicos do país.
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5.2 A utilidade no jornal de Hipólito José da Costa
Mais conhecido entre comunicólogos e historiadores por seu caráter
combativo, crítico ao sistema colonial e de cunho opinativo, é possível afirmar que há
produção de jornalismo utilitário no Correio Braziliense desde o seu surgimento,
aparecendo especialmente nos temas econômicos. Desde a primeira edição, aborda
questões relativas a produtos à venda no mercado, como algodão, ouro e madeira, e
ainda outros gêneros de consumo como açúcar, arroz, café, aguardente, sebo, tabaco e
couro.
O Correio traz cotações dos produtos do Brasil em Londres, relação de
produtos e preços que deram entrada em portos de outros países e de estados
brasileiros, cálculo de valores de moedas, lista de artigos para importação, entre
outras informações possivelmente úteis para comerciantes que viveram à época.
Figura 8 - Lista dos artigos

Fonte: Correio Braziliense. Dez. 1808. n.08
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Matérias sobre pagamentos de impostos também são indícios de informação
utilitária do periódico. Em edições como julho de 1809 (número 14) e setembro de
1811 (número 40), o jornal apresenta aos leitores “mapas de contribuições
extraordinárias”. Neles, espécies de listas com devidos valores de imposto a ser pago
por profissão (advogados, escrivães, médicos, tabeliões, solicitadores, cirurgiões e
boticários) e por proprietários de lojas (bacalhoeiro, mercearia, tabernas e armazéns,
tendeiros, lojas de bebidas, ditas de vinho do porto, casas de câmbio, casas de bilhar,
padeiro, lojas de ferragem, estanceiros e carvoarias e estalagens), indicando ao leitor o
dever do pagamento de taxas.
Notória que a prestação de serviço do Correio Braziliense muitas vezes dá-se
de maneira indireta, em forma de lista, mapas e tabelas, sem se apresentar como tal
função. Entretanto, outras vezes o jornal deixa clara a intenção de orientação ao
público. “Como as madeiras do Brazil pódem ser um artigo de summa ponderação no
Commercio; julgamos que naõ será de desagrado dos nossos leitores em Londres,
achar aqui alguma notícia deste artigo, que póderá servir para de algum modo guiar as
especulaçoens mercantis” [sic] (Correio Braziliense, n. 25, junho de 1810)
Neste texto, a editoria de Comércio e Artes apresenta uma lista de classes de
madeiras de construção existentes no Brasil, sendo classificadas pelas características:
fortaleza, elasticidade, gravidade, dureza e resistência. Aí, o jornal reconhece que a
informação ajuda o leitor na hora de especular o valor da mercadoria.
As contribuições de teor utilitário no Correio geralmente consideram as
necessidades e o contexto pelo qual está inserido o público leitor. Como prova dessa
afirmação, a cultura do algodão, em pleno processo de expansão no país, é tema de
um extenso material ocupando quase seis páginas na edição número 4, de setembro de
1808. São “observações sobre o algodão do Brasil para informação do cultivador”,
escrita em Londres e traduzida para o jornal por motivo de “desejo de alguns
negociantes do Brasil”.
Esta matéria tem claramente uma postura utilitária, pois reúne elementos
textuais de caráter conselheiro, apesar da disposição do texto aproximar-se com o
formato reportagem, já que relata os problemas que o algodão do Brasil está sofrendo
e sua consequente desvalorização. Em Pernambuco, “a maior parte deste algodaõ tem
gradualmente perdido a contextura fina, delicada e como de seda que constitua
d‟antes seu principal valor”. O Maranhão “produz um algodão grosseiros e çujo”. E
na Bahia, “os seus defeitos fôram sempre, e ainda saõ, uma grande falta na cor, o que
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he devido a estar mixturado ao algodaõ manchado, e trazerem algumas sacas
sementes inteiras, folhas, e outras immundicias” [sic] (Correio Braziliense, setembro
de 1808, n. 4).
O texto traz elementos que vão além da estrutura descritiva, apresenta traços
instrutivos, oferecendo ensinamentos e recomendações práticas. Podemos afirmar que
essa é a primeira vez que a imprensa brasileira utiliza o formato serviço, destinandose a proteger os interesses do cultivador de algodão, e assim, ajudando-o a perder
menos dinheiro. Assim, matérias desse tipo, exceções na época, antecipam o vem se
concretizar somente nos séculos seguintes, o jornalismo que se ocupa em dá soluções
a possíveis necessidades do público.

se recommenda, que quando, se faz a colheita, haja grande cuidado
em separar o algodão manchado, ou çujo, do que he perfeito; o que se
poderá practiar, tendo cada trabalhador dous sacos (ou outros
quaesquer vasos, que possam estar em uso) um para algodão
manchado, e inferior, e outro para o superior e perfeito, em ordem a
prevenir sua mixtura [...]
Recommenda-se pois, que a melhor parte da colheita, em tanto
quanto a natureza do trabalho o admitir ( e ainda depois de se lhe
separar a semente) seja limpa e preparada para o saco, simplesmente
pela operação de se apanhar a maõ, sem o uso de paos ou varas para
bater e sacudir a immundicia [...]
Prestando-se a devida atençaõ a estas particularidades, se
augumentará
consideravelmente o valor a parte principal da
colheita [...] [sic] (Correio Braziliense, setembro de 1808, n. 4.
Grifos nossos).

Figura 9 - Observações sobre o algodão I

Fonte: Correio Braziliense. Set.1808. n. 04
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Figura 10 - Observações sobre o algodão II

Figura 11 - Observações sobre o algodão III

Fonte: Correio Braziliense. Set.1808. n. 04
Fonte: Correio Braziliense. Set.1808. n. 04
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Figura 12 - Observações sobre o algodão IV

Fonte: Correio Braziliense. Set.1808. n. 04

5.3 Avisos públicos, avisos úteis e anúncios
Ao observar os indicativos da função utilitária na imprensa brasileira do
século XIX, deparamo-nos com os avisos. Olhando apenas superficialmente, temos a
impressão de não passar de anúncios oficiais e comerciais. Mas, ao lançarmos um
olhar mais observador, percebemos caraterísticas do jornalismo utilitário condensadas
nas blocos de notas tituladas de “avisos” ou “avisos ao público”, seção que condensa
também os anúncios publicitários.
A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), por sair prelos da Impressão Régia16
e estar intrinsicamente relacionada à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e
da Guerra, induz a ideia de que avisos cumprem apenas os interesses da Corte
Portuguesa. Entretanto, a cada edição do jornal têm-se avisos de temas diversos, que
podem interessar o leitor da província do Rio de Janeiro, como leilões, loteria,
impostos, falências e concordatas, lançamentos de livros, Correio, entre outros.

16

Impressão Régia foi criada por D. João VI, responsável por imprimir alvarás, decretos, cartas régias,
folhetos úteis à vida colonial, como Tabela dos dias das partidas dos correios destinados para a
interior comunicação desta corte e cidade do Rio de Janeiro com a vila dos Campos de Goitacazes e
com as Capitanias do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Pará no
presente ano de 1810 e seguintes. (SILVA, 207, p. 177)
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Alguns estudiosos da história da imprensa, como Marialva Barbosa (2010) e
Maria Beatriz Nizza da Silva (2007) argumentam que há uma equivocada ideia sobre
o caráter inteiramente oficial da Gazeta. “Saltam de suas páginas múltiplas fontes de
informação, formando redes de notícias do início do século XIX, indicando também a
forma como essas notícias passam do mundo oral para o mundo do impresso”
(BARBOSA, 2010, p. 27). Em nossa análise, vemo-nos em convergência com a visão
das autoras:
Embora muitas notícias resultassem de documentos enviados
pela Secretaria de estados dos Negócios Estrangeiros e da
Guerra, não se trata de pura propaganda oficial, pois muitos
temas surgem em outros periódicos e eram de interesse geral,
como a abertura de estradas e canais, os projetos de
colonização, os incentivos à agricultura, a domesticação dos
índios, etc. (SILVA, 2007, p.23)

A Gazeta do Rio de Janeiro nasce com a proposta de informativa, publicada
em quatro páginas, com periodicidade curta, primeiro semanal e depois passa a ser
bissemanal, e constantemente também circula em diversos números extraordinários.
Comparada ao Correio Braziliense, caracteriza-se como “embrião de jornal, com
periodicidade curta, intenção informativa mais do que doutrinaria, formato peculiar
aos órgãos impressos do tempo, poucas folhas, preço baixo”, enquanto o jornal de
Hipólito da Costa, “doutrinário muito mais do que informativo, preço muito mais
alto” (SODRÉ, 2011, p.45).
O jornal que saia dos prelos da Impressão Régia deixa claro o caráter prático
de algumas informações, avisando ao leitor, por exemplo, a data, horário e endereço
de um leilão público. Nesse período, “realizavam-se na cidade dois tipos de leilão: os
judiciais e os comerciais” (SILVA, 2007, p.163). O primeiro tipo refere-se à
realização pelas instâncias judiciais, o juiz ou a Junta do Comércio. Enquanto o leilão
comercial realiza-se por iniciativa de comerciantes ou leiloeiro oficial. As
mercadorias leiloadas são as mais diversas, como peças de vestuário, acessórios
pessoais e imóveis.
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Figura 13 - Aviso ao Público - Leilão

Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro. 25 de março de 1812.

A seção de avisos também torna públicos horários e as datas de saídas dos
Correios Marítimos. Notas dessa natureza prestam serviço, oferecendo uma
informação que possibilita uma ação, quer dizer, ao ler o aviso o leitor toma
conhecimento e tem a opção de programar-se com relação aos prazos, caso pretenda
enviar uma carta via transporte marítimo.
Figura 14 - Aviso Correios

Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro. 25 de março de 1812.

As informações prestadas pela Gazeta do Rio de Janeiro se relacionam,
muitas vezes, com os aspectos da vida mercantil da cidade, como por exemplo, os
movimentos dos portos, a entrada e saídas de embarcações, em seção “Notícias
Marítimas”, criada a partir do ano de 1810. Neste espaço, há dados sobre a
procedência da embarcação, número de dias da viagem, e algumas vezes as
mercadorias transportadas, como açúcar, aguardente, couro, trigo, carne, sebo e até
mesmo a quantidade de escravos transportados.
Observa-se ainda avisos relativos a falências e concordatas. “A imprensa era o
único meio à disposição dos negociantes nacionais e estrangeiros para divulgar a
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criação ou dissolução de sociedades mercantis” (SILVA, 2007, p. 147). Os avisos dão
conta também dos pagamentos de impostos a serem realizados ao Banco do Brasil,
criado em 12 de outubro de 1808, por José da Silva Lisboa. As notas informam o
endereço para onde se dirigir e quem procurar para realizar o procedimento da
transação financeira.
Ainda sobre os avisos publicados no periódico, há um fator que merece nossa
atenção. Muitas vezes não há distinção entre os anúncios publicitários e as notas de
avisos públicos. Algumas edições chegam a imprimir a seção de anúncios, como a
publicação do dia 29 de outubro de 1808: “Quem quiser comprar hum quarto do
Bergantim S. José Grão-Penedo, ou Monte do Carmo, vindo proximamente de
Benguela, pertencente aos bens do falecido Antonio de Mello e Olveira, falle com
Antonio José Pinto de Sequeira, Testamenteiro do mesmo [...]”.
Enquanto na maioria das edições, como em 07 de outubro de 1809, tem-se o
anúncio em meio à seção de “Avisos”: “na Loja da Gazeta se acha Pergaminho fino
para escreve a i$280 cada pelle”; e em 28 de janeiro de 1815: “quem quiser pastéis de
carne, e de nata, empadas a toda hora, mande no botequim defronte do Parto. E
também se fazem maças de toda a qualidade e bons petiscos, até agora tem havido
suas faltas, pois se achava o mestre doente” [sic].

Figura 15 - Avisos Diversos.

Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro. 25 de maio de 1816
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O mesmo ocorre na pioneira gazeta bahiana Idade D’Ouro do Brazil (18111823). Na seção “Avisos” são publicados anúncios como este no dia 23 de abril de
1813: “Vende-se huma fazenda no sitio da Cachaceira, em terras proprias, a qual tem
grande abundancia de todas as arvores, assim como bom terreno para mandiocas:
quem a quiser comprar falle com Antonio Mendes da Luz, morador na rua direita de S.
Antonio [...]” [sic].
Os avisos anunciam venda diversas: propriedades, como roças e casas;
escravos, cavalos, livros, objetos, gêneros alimentícios e de consumo. Os anúncios
misturam-se na mesma seção de avisos de utilidade, como saídas de embarcações para
a capital do Brasil à época, o Rio de Janeiro. As notas dessa natureza interessam aos
leitores baianos que desejam enviar encomendas ou viajar. “O Brigue Francez
Josefina sahe com brevidade para o Rio de Janeiro; quem quiser carregar nelle ou ir
de passagem dirija-se ao Escriptorio de Pedro Bento Loup, rua de Algiberbes, ou ao
Capitão a bordo” [sic] (Idade D’Ouro, 17 dezembro de 1822).
Impresso no Brasil sob licença da corte, Idade D’Ouro nasce por iniciativa do
negociante e livreiro português, Manuel Antônio da Silva Serva, que vivia na Bahia
devido as invasões francesas no seu país de origem. O jornal chega as mãos dos
leitores da cidade de Salvador duas vezes por semana, sendo impresso em quatro
páginas.
De caráter noticioso, a folha baiana aborda guerras, conflitos e as novidades
do mundo. Tem como fonte de informação a imprensa estrangeira disponível na
Livraria Pública, sobretudo as gazetas inglesas, apesar do atraso das notícias devido
às longas viagens marítimas da época. “Enquanto duravam as guerras napoleônicas,
periódicos franceses dificilmente chegavam à Bahia e mesmo os espanhóis passavam
por uma certa triagem” (SILVA, 1978, pp.29-30).
O Idade D’Ouro do Brazil assemelha-se a Gazeta do Rio de Janeiro, no
número de páginas, na seção de avisos, no destaque para as notícias forasteiras, e
também nas publicações periódicas de atos oficiais, editais e emanados da Corte e
Senado. Editorialmente há similaridades, entretanto, a gazeta publicada na Bahia é de
fato o primeiro veículo jornalístico de iniciativa privada impresso no país.
Podemos afirmar que o estilo utilitário do Idade D’Ouro manifesta-se mais
claramente quando o jornal passa a publicar a partir de novembro de 1812 o
movimento do porto, notificando as embarcações que entram e saem. Nesse
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momento, “o redator tornou a sua folha mais útil para os leitores” (SILVA, 1978, p.
37). A utilidade se dá porque esse material fornece dados importantes para o leitor,
especialmente comerciantes, sobre produtos que chegam ao porto de Salvador. Em
algumas edições do periódico, também encontram-se cotações de preços de produtos
no mercado.

Em 12. De Liverpool a Galera Ingleza Carolina, Mestre John
Michell. 50 dias de viagem, carga fazendas. Correspondente
Vyleu Hancock e Companhia.
Em 13. Da Villa Nova Real d’El Rei, a Sumaca Pensamento
Feliz, Mestre José Francisco Nunes, 2 dias de viagem, carga
sóla, pedras de amolar, algodaõ, açucar, cera amarela, caroá,
couros miúdos, arroz de casca, e milho, Dono Custódios
Francisco.
Em 13. De Londres, a Galera Ingleza Messenger, Mestre
Carlos Bromu, 56 dias de viagem, carga fazendas, cobre e
maçames.
Em 16. Do Rio Grande, a Summaca Vigillante, Mestre Carlos
e Dono Francisco Pinto de Jesus, 47 dias de viagem, carga
carne, cebo e couros.
[...]
Embarcação a sahir
Para Buenos-Ayres, a 22 o Brigue General Silveira, Mestre
João da Costa Carvalho. Dono Antonio Pereira Espinheira.
[sic]
(Idade D’Ouro do Brazil, 21 março de 1815)

Figura 16 - Preços correntes dos gêneros.

Fonte: Idade D’Ouro. 07 janeiro de 1814
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5.4 Imprensa no Nordeste: informações e utilidades sobre o comércio
Pedimos licença para abrir brevemente um parêntese para o contexto
econômico, social e político no Nordeste, nas primeiras décadas do século XIX a
região começa a amargar experiências negativas com a produção agrícola, o principal
produto de exportação entra em declínio. Desde o século XVI, a região produzia canade-açúcar de qualidade para ser exportada para o consumo na Europa, permitindo,
assim, lucro aos portugueses e povoamento das terras.
Dessa época, destaca-se a Revolução Pernambucana de 1817, resultado do
descontentamento das condições econômicas e dos privilégios concedidos aos
portugueses e que envolve amplas camadas da população: militares, proprietários
rurais, juízes, artesãos, comerciantes e sacerdotes, não só em Pernambuco, como
também em outros estados.
Para os grandes proprietários rurais, a revolução tratava-se de acabar com a
centralização imposta pela Coroa e tomar em suas mãos o destino do Nordeste. “Era
um momento difícil, combinando a queda do preço internacional do açúcar e do
algodão com a alta do preço dos escravos” (FAUSTO, 1995, p.128).
Tem-se em São Paulo o grito da Independência, em 7 de setembro de 1822,
impulsionado pela Revolução do Porto (1820), que impôs o regresso de D. João VI a
Portugal, e pelo desenvolvimento política interna. Os meses que se passam após essa
data são marcados por luta pela independência das províncias, já que mesmo com
proclamação, há resistência portuguesa. Essa resistência ocasiona confrontos, entre
eles, a Batalha do Jenipapo, em 13 de março de 1823 no Piauí, envolvendo também a
população de estados vizinhos como Ceará e Maranhão, em luta entre partidários da
independência e conversadores do domínio português.
Com relação à imprensa da época, após a chegada dos prelos no começo do
século XIX e com o fim da censura prévia em 1821 no Brasil, inicia-se um processo
de expansão da imprensa em todas as regiões do país. O Nordeste segue a tendência, a
Bahia já imprimia o Idade D’Ouro – segundo jornal impresso no país e que nasce
privado da liberdade da imprensa. Em seguida, as demais províncias passam a ter suas
próprias oficinas de impressão. “A sede de imprensa era grande” (SODRÉ, 2011, p.
98).
Com as oficinas instaladas e com a inquietação política dominante, os jornais
se espalham no país. Em Pernambuco, Aurora Pernambucana (1821) é o terceiro
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jornal impresso no país que se tem registro. Com quatro páginas, sai dos prelos da
Oficina do Trem Nacional de Pernambuco, em Recife, que no mesmo ano também
passa a imprimir Segarrega. Nos anos seguintes, Recife ganha outros periódicos,
entre eles: O Relator Verdadeiro (1821-1822) e Gazeta Pernambucana (1822- ). Este
último criado por Cripiano Barata, sendo o primeiro jornal republicano que circulou
no Brasil (SODRÉ, 2011, p. 110)
No Maranhão, a oficina de prensa, estabelecida com material importado da
Inglaterra e por iniciativa do governador, marechal Bernardo da Silveira Pinto da
Fonseca, proporciona que o jornal pioneiro, o Conciliador do Maranhão (1821-1823),
passe de manuscrito para impresso (SODRÉ, 2011, p. 98). Neste jornal, já tem-se
alguns indícios utilitários: “as seções de Preço de gêneros e Entrada e Saída de
Embarcações foram serviços disponibilizados frequentemente pelo jornal à
população” (PINHEIRO, 2007, p.106).
A imprensa, que chega tardiamente ao Brasil, 308 anos após o descobrimento
das terras pelos portugueses, difunde-se, faz com que as palavras impressas ganhem
força simbólica e passe a circular nas províncias de forma que se não fosse pela
leitura, seriam pela transmissão dos conteúdos dos leitores para ouvintes.
Fechando o parêntese da concisa contextualização, retomamos a busca dos
indícios de prestação de serviços nos jornais do século XIX. Na região Nordeste,
deparamo-nos com dois jornais de referência que carregam características utilitárias
merecedoras de maior atenção neste espaço. O Publicador Maranhense (1842-1885) e
Diário de Pernambuco (1825-) são gazetas que tratam de temas políticos, literários e
comerciais. Quando abordam os assuntos sobre a vida mercantil, frequentemente
mostram-se úteis aos cidadãos comuns e aos comerciantes da região.
O Publicador Maranhense, periódico editado em São Luís de propriedade de
Ignacio José Pereira e impresso em quatro páginas, costuma notificar as entradas e
saídas de embarcações em espaço titulado de “Movimento do Porto”, assim como
outros jornais da época. Oferece ao leitor dados sobre datas, carregamento de
produtos e locais de escala. Também relacionado ao tema, encontram-se listas
contando os preços de passagens de vapores para diversas províncias, podendo o
leitor maranhense ter conhecimento de antemão do valor a pagar sem que precise se
dirigir ao porto.
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Figura 17 - Passagens nos vapores

Fonte: Publicador Maranhense. 22 junho de 1857. p.3
Manifestações utilitárias no jornal maranhense aparecem ainda nos constantes
“avisos aos navegantes”. Nesta parte, a gazeta publica novidades marítimas no
mundo, que servem de orientação às pessoas envolvidas nessa espécie de transporte.
Na edição do dia 08 de fevereiro de 1856, por exemplo, o aviso traz: “Instrucções
para livrar dos baixos. As embarcações que vem do lado do Oeste como destino ao
canal do Norte do Vineyaré e Sound (ancoradouro) devem fazer com que o pharol de
Ponte Nubsque venha a demorar no Oeste, e seguir governando rumo ao L‟Este [...]”
[sic] [grifos nossos].
Figura 18 - Aviso aos navegantes

Fonte: Publicador Maranhense. 08 fevereiro de 1856. P.2
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As características utilitárias do Publicador Maranhense manifestam-se já na
capa. Em seguida da identificação do jornal, tem-se informações de utilidade pública
como a “Partida dos Correios” e “Câmbios”. Na primeira seção, indicam-se as datas
e locais para onde encomendas podem ser enviadas. “Itapucurú-mirim. Rosário,
Caxias, Iguará, Pastos-Bons e Piauhy, 12 e 28 de cada mez – Icatú e S. Bernardo, em
15 de cada mez – Parnaihba, Tutoya e algumas partes do Ceará, em 15 de cada mez”
[sic] (Publicador Maranhense, 08 de fevereiro de 1856).
Em “Câmbios”, o jornal traz cotações de moedas dos países: Brasil, México,
Espanha, Portugal, Inglaterra, para compra e venda, e também cotações de ouro e
prata. Já no conteúdo interno do jornal, há edições que trazem as cotações de preços
correntes da praça referentes a gêneros de importação e exportação.

Figura 19: Correios e cotações na capa

Fonte: Publicador Maranhense. 27 de setembro de 1845. p.1

O Publicador frequentemente divulga informações extraídas do Correio
Mercantil, Jornal do Commercio e Diário de Pernambuco. Procura levar aos leitores
da província do Maranhão informações de outras partes do país e também do mundo.
Além de informar os decretos e regulamentos do governo, na seção que tem como
nome “Parte Official”.
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Entre o noticiário local, tem-se a seção “Mortalidade”, que lista nomes de
mortos, acrescentando dados sobre idade, estado civil e por vezes até a condição
social: “pobre”.

A mesma prática tem-se no Diário de Pernambuco, jornal

inicialmente idealizado por Antonino José de Miranda Falcão, sendo adquirido pelo
comendador Manuel Figueiroa de Faria em 1835, e incorporado por Diários
Associados, de Assis Chateaubriand, em 1931, existindo até os dias atuais como um
dos mais antigos periódicos ainda em circulação.

Figura 20 - Mortalidade

Fonte: Publicador Maranhense. 24 dezembro de 1850. p.4

Há outras semelhanças entre o Publicador Maranhense e Diário de
Pernambuco, especialmente no que diz respeito ao conteúdo utilitário. Isso leva-nos a
crer que o periódico maranhense tem inspirações editoriais no Diário de Pernambuco,
já que este foi fundado 17 anos antes e costuma ser citado como fonte de matérias de
o Publicador. No período em que foi analisado, o Diário de Pernambuco também
expõe na capa “Partida dos Correios”:
Olinda todos os dias as 9 ½ horas do dia. Iguarassú, Goiana e
Parahiba nas segundas e sextas feiras.
S. Antão, Bezerros, Bonito, Caruarú, Altinho e Garanhuns
nas terças feiras. Pão d‟Alho, Nazareth, Limoneiro, Brejo,
Pesqueira, Ingazeira, Flores, Villa Bella, Boa-Vista, Oricury
e Exú anas quartas-feiras.
Cabo, Serinhãm, Rio Formoso, Uaa, Barreios. Agua Preta,
Pimenterias e Natal quintas feiras. Todos os correios partem
as 10 horas da manhã. [sic] (Diário de Pernambuco, 06 de
setembro de 1860, p.1).
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Figura 21 – Capa do Diário de Pernambuco

Fonte: Diário de Pernambuco. 06 setembro de 1860. p.1
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A primeira página do jornal habitualmente também avisa as partidas de
embarcações com dados sobre datas e local. A seção de “Avisos Marítimos” presta
orientações aos usuários de transporte, indicando datas de chegadas de embarcações,
destino final e instruções de como proceder para envio de encomendas e compra de
passagens.

Companhia brasileira de Paquetas a Vapor.
Dos portos do norte é esperado até o dia 25 do corrente vapor
Cruzeiro do Sul, comandante 3 P Guedes Alcoforado, o qual
depois da demora do costume seguirá para os portos do Sul.
Desde já recebem-se passageiros e engaja-se a carga que o
vapor poder conduzir, a qual deverá ser embarcada no dia da
sua chegada. Encomendas e dinheiro a frete até às 2 horas do
dia de sua sahida [...] Previne-se aos senhores passageiros
que suas passagens só se recebem na agenda, rua da Cruz n.
57, 1o andar, escritório do Antonio Luz de Oliveira e
Azevedo & C. (Diário de Pernambuco, 25 de abril de 1870,
p.3)

O jornal pernambucano conta com editoria “Parte Official”, em que publica
despachos do governo da província. Também espaço ainda para a impressão de
folhetins. E ainda com relação ao conteúdo utilitário, destina maior espaço para
cotações e indicadores econômicos se comparado ao jornal maranhense, pois tem
editoria própria para o assunto denominada de “Commercio”.
Encontram-se em algumas edições do Diário de Pernambuco espécies de
convocações. São publicações de listas nominais, chamando os leitores ali citados
para atitude que devam adotar, como alistamento militar (edição de 3 de junho de
1876), exames de cursos e matrículas (edição de 25 de dezembro de 1881) e
pagamento de impostos, com valores a serem pagos (5 de novembro de 1872).
Outra curiosidade é que apesar de ter páginas destinadas aos anúncios
variados, em que diferencia a publicidade dos demais conteúdos do jornal, a seção
“avisos” do jornal também publica anúncios com vendas de produtos e imóveis,
venda e fuga de escravos, notícias de mudanças de endereços, e até oferecimento de
mulheres. “Offerece-se uma mulher para ama de homem solteiro ou casado com
pouca família: na rua Augusta. N. 67” [sic] (Diário de Pernambuco, 06 de setembro
de 1860, p.4). Nesta parte, diferencia-se do Publicador Maranhense, que apresenta o
título “anúncios” antecipando as notas referentes à publicidade no jornal.
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5.5 Escravos nos jornais
Vamos abrir um novo parêntese e em poucas linhas sair do conteúdo
jornalístico utilitário para falar dos escravos nos jornais brasileiros do século XIX. O
tema merece destaque porque encontramos similaridades nos jornais analisados nesta
pesquisa, e em muitas situações, como já foram citado, anúncios misturados com as
notas de “avisos ao público”.
Prática comum aos jornais da época, a Gazeta do Rio de Janeiro, Idade
D’Ouro, Publicador Maranhense, Diário de Pernambuco, Jornal do Commércio e
Diário do Rio De Janeiro anunciam em suas páginas compra, venda, leilão, aluguel e
fuga de escravos. “Quem quizer comprar huma escrava preta para ama, que tem
excellente leite, a poderá ajustar com Joaquim José da Silva, no Catete, onde verá a
dita escrava” [sic] (Gazeta do Rio de Janeiro, dia 28 de janeiro de 1815). Este
anúncio, por exemplo, está localizado na seção de “avisos” do jornal.

Figura 22 - Leilão de escravos

Fonte: Diário de Pernambuco. 16 de janeiro de 1863. P.3

No Brasil, a importação de escravos do continente africano inicia em 1570,
durando até o final do século XIX, quando a escravidão é mundialmente proibida e no
país tendo a lei Áurea promulgada em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel.
Durante o período de escravidão, houve resistências por parte dos negros africanos ou
brasileiros descendentes, usados para trabalho forçado. “Fugas individuais ou em
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massa, agressões contra senhores, resistência cotidiana fizeram parte das relações
entre senhores e escravos desde os primeiros tempos” (FAUSTO, 1995, p.52).
As fugas são notificadas pelos jornais que circulam nas diversas províncias do
país ora em anúncios propriamente ditos ora nas seções de avisos, servindo de
prestação de serviço aos proprietários dos escravos, alguns deles assinantes e
portanto, mantedores das publicações. “A linguagem dos anúncios de negros fugidos,
esta é franca, exata e às vezes crua” (FREYRE, 1979, p. 26).
Os anúncios identificam os negros por termos como “preto”, “moleque”,
“mucama” e “ama de leite”. Eles são tratados como produtos passíveis de negócios,
assim como um imóvel, acessório ou gênero alimentício. Para identificar o escravo
procurado ou vendido, são descritas as características físicas e também as marcas no
corpo. “De muitos os negros fugidos, o anunciante dá como traço identificador a
marca de surra, a ferida ou cicatriz de „anjinho‟ de tronco, de corrente no pescoço, de
ferro nos pés” (FREYRE, 1979, p. 34).

Manoel José Lourenço desappareceo-lhe de casa no dia 4 de
Março huma muleca de nação Angola, de idade de 14 annos,
pouco mas, ou menos, por nome de Thereza, meia buçal,
com huma marca no peito, hum signal de bexiga no nariz,
meia vesga, e relhas por furar; quem a achassse, ou dela
souber dirija-se à Soledade, ao pé da cocheira de Pedro
Rodrigues Bandeira, que se lhe dará seu premio. (Idade
D’Ouro. 23 de abril de 1813).

Figura 23 – Anúncios aluguel de escravos

Fonte: Jornal do Commercio. 16 de setembro de 1869. P.4
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Em Diário do Rio de Janeiro, na edição de 21 de janeiro de 1834 (p.4), tem-se
uma publicação de “Achados e Perdidos” mencionando que foi encontrada uma
“carneira com cria já grande, que foi tomada da mão de hum preto que andava a
vender” [sic]. Pelo aviso, subtende-se que o animal foi retirado do homem pelo fato
de ser negro, portanto, o pertence não sendo seu, há de ser roubado.

Figura 24 - Achados

Fonte: Diário do Rio de Janeiro. 21 de janeiro de 1834. p.4

5.6 Utilidade em ascensão: aparecimento dos roteiros culturais
Após fim do Primeiro Reinado com a abdicação de D. Pedro I, o Brasil entra
no período Regencial (1831-1840), sendo um dos mais agitados da história política e
um dos mais importantes. Discute-se a unidade territorial do país, centralização ou
descentralização do poder, grau de autonomia das províncias e ainda a organização
das forças Armadas (FAUSTO, 1995, p. 161).
No período marcado por dificuldades da vida cotidiana e incertezas da
organização política, eclodem rebeliões em prol da autonomia provincial. Segundo
Fausto (1995, pp. 164-165), no Rio de Janeiro, houve cinco levantes entre 1831 e
1832; em Pernambuco, Guerra dos Cabanos (1832-1835); no Pará, a Cabanagem
(1835-1840); na Bahia, a Sabinada (1837-1838); no Maranhão, a Balaiada (18381840); e no Rio Grande do Sul, a Farroupilha (1836-1845).
As ideias liberais refletem também na imprensa, que desde o fim da censura se
prolifera. Para citar apenas um dos periódicos que circulam no Rio de Janeiro com a
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proposta liberal, o Aurora Fluminense17 (1827-1839) de responsabilidade de Evaristo
da Veiga. O jornal prega “compromisso permanente com a liberdade e com a
independência, referenda ininterruptamente uma espécie de missão ideológica do
jornal com esses ideias” (BARBOSA, 2010, p. 54). Constrói pensamentos a serviço
da independência e ideais democráticos, a exemplo do que fez Hipólito da Costa em o
Correio Braziliense, e tem aceitação entre o público, chegando a ser um dos
periódicos de maior circulação, conforme Bahia (1990).
Desenha-se no século XIX dois modelos de jornalismo, segundo Ribeiro
(2007): o primeiro é o de opinião, político-planfetário, como o Aurora Fluminense,
predominante no período que vai de 1821 a 1880/1890, e o segundo, de proposta mais
informativa, que se sobrepõe posteriormente a esse período, mas o nascimento de
alguns acontece simultaneamente ao período do jornalismo opinativo. Nesse segundo
momento, “fossem conversadores ou liberais, esses periódicos buscavam exibir uma
certa neutralidade e indiferença diante dos acontecimentos” (RIBEIRO, 2007, p.7).
Alguns dos jornais de natureza mais informativa caracterizam-se pela
perenidade, talvez por centralizar a narrativa nos acontecimentos, como: Diário de
Pernambuco, Diário do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio. (BARBOSA, 2010,
p. 62). Esses jornais também assinalam um maior afinidade com os conteúdos
utilitários, pois ocupam-se em informar dados práticos para o dia a dia do leitor.
O Diário do Rio de Janeiro (1821-1878), primeiro jornal diário do país e
inaugurado pelo português Zeferino Vito Meirelles, apresenta um caráter informativo,
distanciando-se do conteúdo opinativo e até dos temas políticos. “Não noticiou nem a
proclamação da independência. O jornal só falou sobre o assunto 15 dias depois, em
22 de setembro” (RIBEIRO, 2007, p. 7).
Entretanto, observamos que o diário tem um caráter notadamente utilitário, até
mesmo se comparado a outros periódicos da época. No plano de estabelecimento do
jornal, de 01 junho de 1821, data da primeira edição, define-se a desempenhar tal
função:
Zeferino Vito Meirelles convencido da utilidade, que ao
público resultará hum Diario, no qual gratuitamente se
imprimão todo e quaesquer annuncio ou noticias particulares
(que convenhão e seja licito imprimir) inclusive os
Divertimentos e Expetaculos Publicos, que houverem de ter
lugar em cada hum dos dias, tem tomado a si a penoza tarefa
17

O Aurora Fluminense não fez parte da nossa amostra, pois após pré-análise, percebemos que há
pouco ou nenhum conteúdo utilitário.
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de publicar o referido Diario, quotidianamente e até as 8
horas e meia impreterivelmente, desde o dia 1 de junho [...]
[sic]

O jornal é útil para o leitor no sentido em que se coloca disponível para
publicação dos seus interesses e ao mesmo tempo por publicar serviços que podem ser
úteis à coletividade. De antemão, observa-se o aparecimento dos roteiros culturais,
temática que não havia sido identificada antes entre os jornais analisados, assuntos
dessa natureza estão contidos em anúncios publicitários isolados. Os roteiros
oferecem um mini-resumo sobre a programação, indicando ao leitor a data de
realização e local de compra de ingresso de espetáculos teatrais.
Pela descrição do plano do Diário, é possível que informações dessa natureza
sejam enviadas ao jornal pela diretoria do teatro ou responsável pelo espetáculo. A
princípio o que seria de interesse pessoal por motivos de promoção, acaba por
transformar-se em interesse público, pois reúne elementos que interessam aos leitores
em geral, cidadãos que vivem na província do Rio de Janeiro e que desejam assistir
aos espetáculos no teatro da cidade e têm conhecimento pelo jornal.
No Diário do Rio de Janeiro em 21 de janeiro de 1834 (p.4), tem-se um
roteiro sobre o espetáculo em cartaz:
Terça feira 21 do corrente, em benefício dos Actores e
Socios Antonio José Pedro, e Joaquim José de Souza haverá
o Espectaculo seguinte – Drama, o Verdadeiro Heroismo, ou
o anel de ferro – Farça, Manoel Mendes – Os cartazes
annunciaráo mais circunstanciadamente o mais divertimento.
Os restos de camarotes e bilhetes achão-se a venda no
Escripatorio do Theatro” [sic] [grifos nossos]

Tem ainda roteiro de obra recém-publicada, apresentando breve resumo, local
de venda (p.2):
O Dezenove de Setembro já publicado, traz os seguintes
artigos: a queda do Sr. Diogo, e a paixão dos Feijoistas,
gracejos, e trata da mudança do Juiso de Paz Cabeça do
Termo do 2o Districto de Santa Anna, para o 8o de
Sacremento. Vende se nas lojas já anunciadas, e na do Sr.
Laembert, rua da Quitanda n. 79; e subscreve-se na
Typographia de J. S. SaintAmant, rua da Cadeia n. 69. [sic]
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Figura 25 – Plano de estabelecimento

Fonte: Diário do Rio de Janeiro. 01 de junho de 1821
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O Diário também presta serviço de utilidade ao leitor na seção de “Achados e
Perdidos”. Neste espaço, os leitores podem notificar objetos e animais perdidos e
encontrados, conforme exemplo já citado em momento anterior.
Na capa, encontram-se indícios utilitários diariamente com as datas e locais de
partida dos Correios. E de forma mais esporádica, a capa traz também “Avisos do
Dia”, com notas sobre espetáculos, saídas de embarcações e loterias, sendo que esses
conteúdos são publicados diariamente em outras páginas do jornal.

Avisos do dia
Espectaculos – Em S. Januario, ás ½ horas da tarde,
Homem vestido de pardo, Prisão imaginaria, o Dois
gênios iguais não fazem liga, comedias – Em S.
Pedro, Gabriel e Lusbel, drama – Em S. Francisco,
Fanfarrões de vícios, comedia.
Paquete – Segue hoje para Southompton cm escalas
o vapor inglez Medcoy.
Correios – Parte hoje o do Minas, o amanhan os do
Iguassú e Sapucoia.
Loteria – Extrahe-se amanhan a 68a da santa Casa da
Misericordia. [sic]
(Diário do Rio de Janeiro, 14 de junho de 1857, p.1)

As observações meteorológicas no Diário não são consideradas como forma
do gênero utilitário propriamente dita, pois informam ao leitor as condições de tempo
e temperatura do dia anterior à publicação do jornal. Portanto, não prevê as condições
climáticas para que o cidadão possa programar-se quanto a qual roupa usar e horários
de chuvas após a leitura do jornal.

5.7 Serviços para a prática da vida comercial
Na época do Segundo Reinado (1840-1889) consagram-se no Brasil o
progresso cultural, crescimento e consolidação do país independente e ainda a
predominância dos partidos Conservador e Liberal. Do ponto de vista econômico, o
café é o principal produto de exportação. E em função desse produto, aparelham-se
portos, criam-se empregos, novos mecanismos de crédito e evoluem os sistemas de
transportes, principalmente no Centro-Sul (FAUSTO, 1995, p.190).
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Nos jornais, pautas políticas e econômicas predominam entre os conteúdos
publicados. Em Jornal do Commercio (1827-), tem-se no período analisado, entre
1857 e 1899, entre o conteúdo político: transcrição de sessões parlamentares, atas,
aprovações, ordem do dia e decretos oficiais emanados do Paço. Este jornal, em
circulação até hoje nasce com o foco na via comercial do Rio de Janeiro. É fundado
pelo francês Pierre Plancher Segnoir, também fundador do Spectador (1824-1827),
que parou de circular devido a publicação de uma carta no dia 18 de maio de 1827
tida como insultuosa aos membros da Assembleia, ao ministro da Guerra e ao
imperador (DIMAS FILHO, 1987, p. X).
Queremos destacar aqui os temas econômicos, que têm caráter utilitário, e
acabam por ser pautas comuns aos periódicos do século XIX. A seção “Parte
Commercial”, no Diário do Rio de Janeiro, indica as cotações de moedas, de metais e
de fundos particulares de empresas. Também é de costume o jornal publicar as listas
de preços de gêneros para importação e exportação. O Jornal do Commercio também
tem essa proposta de publicar os serviços práticos ao leitor com interesse na vida
cotidiana, incluindo pautas econômicas.
O periódico publica listas com preços de produtos, avisos de leilão e de
loterias. “Esse vínculo do conteúdo do Jornal do Commercio com temáticas que
dizem respeito ao dia-a-dia de seus leitores, algumas com claro viés utilitário, é
visível desde os primeiros tempos” (BARBOSA, 2010, p. 72).
O Jornal do Commercio tem seção especial para tratar dos temas relacionados
ao comércio, registrando o movimento do porto, com entradas e saídas das
embarcações, e avisos marítimos, indicando as datas e horários para envio de
encomendas e compra de passagens. “Encomendas, sendo até ao dia 19, às 3 horas da
tarde. Passagens até a última hora no escriptorio do trapiche da companhia, entrada
pelo bloco do dito [...]” [sic] (19 de fevereiro de 1876, p.4).
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Figura 26. Comércio e movimento do porto

Fonte: Jornal do Commercio. 16 setembro de 1869, p.3

Os anúncios publicitários do Jornal do Commercio, em certas situações,
colocam-se como úteis ao leitor. O título “indicações úteis” lista diversos serviços
profissionais disponíveis na cidade, como médicos, dentistas e advogados, junto aos
endereços de onde encontrá-los. O jornal também abre amplos espaços para
publicidade de aluguel e venda de imóveis e escravos, e também peças teatrais em
cartaz. Porém, conteúdos dessa natureza são distintos dos serviços práticos
jornalísticos descritos no momento anterior, basicamente pelo fato da publicidade ter
intuito de vender, propagando o interesse pessoal ou empresarial de quem paga para o
jornal para aparecer ali. Os profissionais anunciam seus consultórios e escritórios a
fim de conseguir clientes, diferenciando-se da utilidade pública.
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5.8 Fim do século: serviços em ascensão na imprensa paulista e carioca
Até quase o final do século XIX, o Rio de Janeiro configura-se como o único
grande centro urbano do país. Em 1890, a capital do Império contabiliza 522 mil
habitantes e concentra a vida política, as diversões e investimentos em transportes e
em iluminação. No mesmo período, São Paulo tem apenas 65 mil habitantes, com
população inferior a Salvador, Recife e Belém (FAUSTO, 1995, p.257).
A economia cafeeira atrai imigrantes e faz com que São Paulo rapidamente
transforme-se também em centro urbano e de importância econômica já quase na
passagem para o século XX.

Dessa época, destaca-se no contexto nacional o

enfraquecimento do regime monárquico, resultando na proclamação da República,
consequente do fortalecimento do Exército e da burguesia cafeeira.
Vários fatores socioeconômicos permitiram o desenvolvimento de São Paulo
na última década do século, como as estradas de ferro, transportes urbanos, as leis que
regulamentam as edificações na cidade, sistemas de iluminação e pavimentação das
ruas, abertura da Avenida Paulista (1891) e Viaduto do Chá (1892).
Com o desenvolvimento da cidade de São Paulo, a imprensa paulista ganha
destaque que no início do século não havia. O primeiro jornal impresso que se tem
registro é o Farol Paulistano (1827-1833), que sobreviveu apenas seis anos. Depois
há registro de 64 periódicos em São Paulo, todos de vida efêmera (SODRÉ, 2011,
p.141) até o surgimento do pioneiro jornal diário da cidade e o terceiro país, o Correio
Paulistano (1854-1963).
Este jornal, fundado pelo empresário paulista Joaquim Roberto de Azevedo
Marques, tem quatro páginas, sendo praticamente duas páginas dedicadas à
publicidade. Conta também com conteúdo informativo e utilitário, registrando
diversas formas de indicações úteis ao leitor. As cotações de produtos, em destaque
para o café, e os indicadores econômicos, relativos aos mercados e bolsas, compõem
diariamente a seção “Parte Commercial”, que a partir do início dos anos de 1890
passa a ser denominada de “Commercio e finanças” e posteriormente de “Secção
Commercial”, agregando ainda informações sobre o movimento do porto e outros
indicadores.

