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RESUMO
O surgimento e o crescimento de jornais populares em todo o Brasil mostram uma face da
segmentação característica da própria mídia impressa, que para se diferenciar dos
concorrentes direciona-se a públicos específicos, mas também mostra uma lacuna existente
no mercado que são os produtos midiáticos que dêem visibilidade aos modos de vida das
classes consideradas populares. Dessa forma, o jornal popular-massivo denuncia a
identificação de uma apropriação simbólica desse público com o consumo de informação.
Esta dissertação realizou um estudo de caso acerca deste jornalismo, buscando descobrir
quais as estratégias usadas pelo jornal Super Notícia para conquistar o seu leitor. O objeto
empírico desta pesquisa vem sendo considerado por especialistas da comunicação um
fenômeno de vendas no Brasil, ocupando o segundo lugar – o primeiro é a Folha de São
Paulo. O Super é apenas um exemplo de um jornalismo feito para as classes populares – C
e D. Para entender este universo, fez-se necessário perceber as diferenças entre o
jornalismo de referência e o jornalismo popular, que tem matrizes culturais diferentes. A
origem do primeiro está na matriz racional-iluminista, enquanto o segundo, na dramática.
Toda esta discussão se faz partir de uma contextualização da comunicação contemporânea
que surgiu no contexto da Indústria Cultural, da Sociedade do Espetáculo e da Sociedade
do Consumo. Neste contexto, também foram resgatados importantes termos, como o
sensacionalismo e o entretenimento. Metodologicamente, a pesquisa abrangeu a análise de
conteúdo de um corpus empírico de sete jornais, escolhidos a partir da semana constituída.
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ABSTRACT
The emergence and outgrowth of popular newspapers in Brazil show a face of a targeting
feature of the media itself that is addressed to specific audiences, in order to distinguish
itself from competitors, but also show an existing gap in the market that holds mediatic
products that can give visibility to considered popular classes' lifestyle. Thus, a massivepopular newspaper denotes an identification of symbolic appropriation of this public with
information consuming. This work conducted to a case study about massive-popular
journalism, trying to discover which strategies are used by Super Notícia papers to capture
the reader. The object of this empirical research has been considered a sales phenomenon in
Brazil by communication specialists, holding a second place in sales - the first has
been Folha de São Paulo. Super Notícia is just one example of journalism done for the
working classes - C and D. In order to understand this universe one needs to understand the
differences between journalism of reference and popular journalism and their distinctive
cultural matrices. The first matrix origin rests on the rational-illuminist matrix, while the
second, lies on the dramatic. This whole discussion starts from a contextualization of
contemporary communications that arose in the Cultural Industry, the Society of the
Spectacle and the Consumer Society backgrounds. Important terms were also rescued in
this context, such as sensationalism and entertainment. Methodologically, the research
covered the content analysis of seven newspapers' empiric corpus.
Keywords: massive popular journalism, sensational, infotainment, entertainment, dramatic
matrix.
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1

INTRODUÇÃO

Desde o final do século XX, no mercado jornalístico do mundo inteiro se diz que o
jornalismo impresso está em crise - alguns pesquisadores chegaram a prever o fim do jornal
impresso, fato que não se concretizou. No entanto, os dados estatísticos parecem não
comprovar essa tese. De acordo com relatório anual da World Association of Newspapers
(WAN), “Tendências da imprensa mundial”, a circulação de periódicos diários impressos
cresceu 1,3%, no mundo, em 2008, com quase 540 milhões de vendas por dia, apesar da
crise econômica1 mundial daquele ano. Para Gavin O'Reilly, presidente da WAN, os
números contradizem as análises "simplistas e falazes" dos que preveem a morte dos
jornais. (GLOBO ONLINE, dia 27 de maio de 2005). O estudo explica que o crescimento é
fruto do aumento das vendas nos mercados em desenvolvimento, enquanto nos países
desenvolvidos está havendo uma queda constante de compras que se compensa com diários
digitais que cada vez mais ganham leitores.
No Brasil, segundo dados do Instituto Veiculador de Circulação (IVC), o fenômeno
se repete. O Instituto dividiu os jornais em tradicionais – como Folha de São Paulo, Estado
de São Paulo, O Globo, Correio Brasiliense, Estado de Minas e Hoje em Dia – jornais das
capitais e do interior e jornais populares. De 2001 a 2009, os tradicionais perderam 300 mil
exemplares diários – de 1,2 milhão para 942 mil, queda de 25%. Os jornais de capitais
(excetuando os do primeiro grupo) cresceram de 1,2 milhão para 1,37 milhão – crescimento
de 10,5%. Os jornais populares passaram de 663 mil para 1,2 milhão – alta de 85%. E os
jornais do interior saltaram de 300 mil para 552 mil – alta de 83,5%. Outra amostra de
vitalidade do meio foi o crescimento no número de jornais diários em circulação no Brasil
que dobrou em 20 anos. Dos 288 jornais publicados em 1988 para 678 registrados em 2008,
ano em que mais se vendeu jornais no Brasil: 8,5 milhões de exemplares por dia.

1

A crise econômica de 2008-2009 é uma crise financeira internacional que tem suas raízes na "bolha da
Internet" de 2001 e que se precipitou com a falência do tradicional banco de investimento estadunidense
Lehman Brothers, fundado em 1850, seguida no espaço de poucos dias pela falência técnica da maior empresa
seguradora dos Estados Unidos da América, a American International Group (AIG).
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Desde o início deste milênio, diversas empresas jornalísticas brasileiras lançaram
jornais diários, sendo a maioria deles voltada para as camadas da população de menor
poder aquisitivo. O lançamento desse tipo de mídia impressa demonstra uma clara
tendência de buscar público na faixa da população que não tinha o hábito de leitura de
jornais. E para alcançar esse público, os jornais utilizaram ações estratégicas, como preços
de capa excepcionalmente baratos, plano de marketing que incluem brindes e vendas
avulsas em pontos estratégicos das regiões metropolitanas e produção jornalística de
matérias que atendam aos anseios desse público, fazendo uso de relatos que privilegiam o
cotidiano, fatos policiais, entretenimento, projeto gráfico e formato adequados ao público.
Nesse mesmo período, os chamados jornais de referência, como Estado de Minas
(MG), O Globo (RJ), Estado de São Paulo (SP), dentre outros, apresentaram queda na
circulação média, enquanto os considerados populares apresentaram crescimento, conforme
dados do IVC: de 1,2 milhão de exemplares, os jornais de referência reduziram para 942
mil. Já, os jornais populares aumentaram de 663 mil para 1.2 milhão.
Todas essas considerações apontam para uma crise localizada no jornalismo diário
impresso. Especificamente, o tradicional também chamado de referência, que vê a cada dia
sua circulação diminuir, enquanto novos títulos, mais populares vão conquistando mercado.
Assim, pode-se argumentar que o setor não está em crise, mas em processo de mudança.
Essa reconfiguração levou diversas empresas jornalísticas a investir em reformulação
editorial e gráfica, lançar cadernos especializados, suplementos segmentados, guias de
serviços, coleções e diversas iniciativas com o objetivo de conquistar leitores, ao mesmo
tempo em que busca aumentar o investimento publicitário no setor.
É interessante observar que a circulação de jornais diários impressos cresce junto à
faixa popular, conquistando um público que não tinha o costume ou condições financeiras
para consumir o jornal diário. A questão da condição financeira é superada pelo baixo
preço de capa, que os jornais populares apresentam, variando de vinte e cinco centavos a
um real. Um público desacostumado a consumir o jornal diário é um público que não
possui hábito de leitura e que, por isso mesmo, apresenta dificuldades para compreender
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textos mais complexos e aprofundados. A forma de inclusão deste público é a adoção de
textos mais curtos e superficiais.
É importante perceber diferenças de origem entre jornalismo popular e de
referências, cuja matriz cultural não é a mesma para os dois. O primeiro teve origem com a
matriz dramática (dos folhetins e melodrama) e o segundo, na racional-iluminista, que traz
os ideais de liberdade. Dessa matriz, o jornalista atual herdou o discurso de objetividade.
Outro fator importante é pensar o lugar da fala nestas duas formas de fazer jornalismo:
quem e para quem se fala. Estes são apenas dois aspectos importantes que marcam a
diferença entre os dois modos.
A partir dessas reflexões, esta dissertação pretende investigar este jornalismo
popular através de um estudo de caso: o jornal Super Notícias. Para mostrar: o que está por
trás da relação leitor e jornal popular através desse jornal que, hoje, vem sendo o mais
vendido do Brasil, segundo dados do IVC2, e que está contextualizado no momento de
afirmação do segmento popular da grande imprensa no Brasil. A pergunta básica que esta
dissertação busca responder é: quais as estratégias adotadas pelo Super Notícia para atrair, e
seduzir o seu leitor?
O objeto empírico deste trabalho é apenas uma amostra de jornalismo que vem se
espalhando por algumas cidades brasileiras, dentre as quais Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
São Paulo e Porto Alegre. Isto, por si, já demonstra a relevância do trabalho. Além disso, o
jornalismo popular ainda é um objeto que merece ser estudado. O Brasil possui
pesquisadores, como Márcia Franz Amaral, que se engajaram neste tema, mas é preciso
lembrar que este fazer jornalismo traz conceitos que merecem ser discutidos em
profundidade, como é o caso do sensacionalismo e do entretenimento.
Assim, do ponto de vista da relevância social, vê-se a necessidade de analisar como
é que a imprensa se faz popular. Se o jornalista tem a incumbência de informar setores mais
amplos da população, então, não se deve ficar circunscrito somente em uma forma de fazer
jornalismo – o de referência. Os jornais populares também devem ser pesquisados para que
2

Os dados estarão inseridos no corpo da pesquisa.
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seja possível captar suas estratégias e, num movimento crítico, incorporá-las ou descartá-las
no sentido de criar bases para um jornalismo popular diferenciado e de qualidade. De
acordo com a pesquisadora de jornalismo popular, Márcia Franz Amaral (2004), pensar em
um jornalismo voltado à maioria da população é “uma experiência tomada por
questionamentos e críticas, pois, quando se trabalha com jornalismo impresso numa
perspectiva popular, percebe-se o quanto são tênues os limites entre a responsabilidade
pública e a sedução do leitor”. (AMARAL, 2004, p. 12).
Diante das considerações iniciais, a dissertação foi dividida em cinco capítulos,
sendo o primeiro a introdução, os dois seguintes a contextualização histórica e o referencial
teórico, o quarto a análise do jornal Super Notícia e o último, a conclusão. Para
compreender o jornalismo popular que se faz nos dias atuais é preciso buscar entender
também os valores da sociedade contemporânea e, assim, o capítulo 1 traz reflexões acerca
do cenário da comunicação e jornalismo popular-massivo no século XXI. Para tanto,
aborda a indústria cultural, a sociedade do espetáculo e a sociedade do consumo - entendese que esse tripé é a base de todo o jornalismo que se faz na atualidade.
Para falar da Indústria Cultural buscou-se a origem do termo que foi concebido por
Theodor Adorno e Max Horkheimer, autores do livro A Dialética do Esclarecimento,
publicado em 1947, e pesquisadores da Escola de Frankfurt. O grupo introduziu uma
perspectiva crítica nos estudos da comunicação social, elegendo a dominação como tema
central de seu trabalho e tinha como objetivo contribuir na diminuição das diferenças
sociais. Os estudos do grupo procuraram demonstrar que os produtos culturais contribuíram
para criar, reproduzir e manter a ideologia dominante, bem como, a estrutura da sociedade.
O conceito foi relativizado ao longo do item com atualizações e releituras de outros
pesquisadores, como Jorge Pedro Sousa (2006), Bernado Miège (2001), que mostrou a
evolução do termo para Indústrias Culturais e Mediáticas. Para mostrar o papel do jornalista
deste processo, esta dissertação trouxe as ideias de Ciro Marcondes Filho (1993), que foram
trabalhadas à luz de outro importante pesquisador Habermas (1984). A discussão a partir
destes dois pesquisadores se justifica para pensar o papel que é reservado ao jornalismo de
modo a preparar a compreensão do jornalismo popular. A discussão da Indústria Cultural
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aporta no Brasil por meio das pesquisadoras Virgínia Silva Fonseca (2002), Gisela
Taschner (1992) e Cremilda Medina (1978).
Para enriquecer a discussão sobre o
jornalismo contemporâneo no contexto da Indústria Cultural foi inserido o conceito de
Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Para Debord, o espetáculo “unifica e explica
uma grande diversidade de fenômenos aparentes”. (DEBORD, 1967, p. 10). O termo,
considerado extremista por muitos pesquisadores, foi atualizado por Cláudio Novais Pinto
Coelho (2006), João Freire Filho (2003), Douglas Kellner (2004), Moretzsohn e Rubim
(2006) e Fábio Cardoso Marques (2006). O processo de espetacularização da notícia está
intimamente ligado à Indústria Cultural revelando o império da lógica econômica sobre o
jornalismo. Mas é importante, aqui, deixar claro que a lógica de mercado é apenas um pano
de fundo para se abordar o jornalismo popular, pois existem outros fatores que moldam o
jornalismo, como a linha editorial, as fotografias, o projeto gráfico, o enquadramento das
matérias, dentre outros.
O cenário que, em certa medida, formatou o jornalismo contemporâneo do século
XXI, conta com um terceiro elemento chave: a sociedade do consumo. Para falar dela, os
pesquisadores Gilles Lipovetsky (2007) e a contraposição entre Nestor Canclini (2001), que
acredita no consumo como forma de democratização, e Bauman (2007), para quem o
consumo pode chegar ao extremo de transformar as pessoas em mercadorias. Neste
contexto, Canclini (2001) aponta o consumo como fator de construção de uma marca de
pertencimento, que Amaral (2008) relaciona ao campo jornalístico.
Diante da discussão acerca da comunicação contemporânea, de modo particular o
jornalismo impresso, pode-se formular algumas perguntas: haverá, de fato, um tipo de
jornalismo que se pode definir como popular-massivo? Quais são as especificidades deste
gênero e suas principais distinções em relação aos jornais de referência? Que tipos de
elementos são utilizados por este jornalismo para se aproximar e cativar seu leitor? Suas
notícias são sensacionalistas? E o que seria uma notícia sensacionalista? Além dos faitdivers, da espetacularização e do sensacionalismo presentes na imprensa em geral e, em
particular, nos tabloides populares, quais seriam outras categorias estruturantes deste
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gênero jornalístico? Ou tais categorias derivariam da matriz cultural simbólico-dramática
formulada por Martín-Barbero (2003) e Sunkel (1985)? O infotenimento - a junção entre
entretenimento e informação, termo proposto por Dejavite (2003) - poderia ser considerada
outra matriz específica do jornalismo popular-massivo, ou ela se espraiou pelas diversas
práticas

de

comunicação

na

contemporaneidade,

notadamente

no

jornalismo

contemporâneo?
Assim, o capítulo três explana acerca da comunicação contemporânea, de modo
particular o jornalismo impresso: a abordagem feita traz a reflexão para o jornalismo
popular-massivo, com ênfase nos pilares sensacionalismo e entretenimento. Para entender o
jornalismo popular-massivo, feito por jornais como o Super Notícia, fez-se necessário
resgatar o conceito de popular que deu origem ao popular-massivo na pesquisa de MartinBarbero (2003), encontrada no livro Dos meios às mediações. E é neste contexto que Giner
(2003) chama a atenção para um jornalismo popular que busque a qualidade.
As matrizes culturais, que deram origem ao jornalismo de referência e ao popularmassivo, também se fazem presentes neste capítulo por meio das ideias de Martin-Barbero
(2003) e Sunkel (1995), que abordam a matriz racional-iluminista e a dramática. Elas
ajudam a entender o jornalismo praticado na contemporaneidade em toda sua
complexidade. Neste capítulo, ainda são tratados também o sensacionalismo e o
entretenimento, que se apresentam como características do jornalismo popular-massivo.
Para falar do primeiro, fez-se um resgate das origens do jornalismo sensacionalista por
meio de Angrimani Sobrinho (1995), Amaral (2005) e Marcondes Filho (1989). Neste item
é importante perceber o sensacionalismo como algo que provoca sensações e, retirar um
pouco do preconceito que mescla o conceito. Já o entretenimento é apresentado, primeiro a
partir de Neal Gabler (1999) e culmina na pesquisa de Fábia Dejavite (2003), pesquisadora
que propõe o conceito de Infotenimento no jornalismo, ou seja, a fusão de informação e
entretenimento.
Todas estas reflexões se fizeram necessárias para entender a extensão da
importância do jornalismo popular-massivo na sociedade atual, de modo particular, do
objeto de estudo desta dissertação, o Super Notícia. O capítulo de análise de conteúdo do
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corpus escolhido, a partir da semana constituída teve alguns importantes referenciais.
Primeiro, fez necessário mostrar a relevância do objeto empírico, para tanto procedeu-se
uma contextualização do mesmo, mostrou números e as fases que ele passou nos sete anos
completados em 1º de maio de 2009.
O resultado mostrado no capítulo quatro, começou através da escolha dos teóricos
referenciados nos capítulos dois e três desta dissertação. A princípio, pensou-se em estudar
a espetacularização da notícia nos jornais populares-massivos. Mas, a leitura e atualização
dos conceitos de Indústria Cultural e Sociedade do Espetáculo mostraram um viés radical
para produtos que vão muito além do conceito notícia-mercadoria. Eles conseguem criar
uma identidade que marca seus leitores e cria neles um sentimento de pertencimento,
conceitos trabalhados por Canclini (2001) e Amaral (2006).
O corpus constituído para esta pesquisa consta de sete jornais, escolhidos a partir da
semana constituída e que foram analisados através de um conjunto de categorias
construídas a partir do referencial teórico e conceitual da dissertação. Assim, um dos
métodos utilizados neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, para a construção das
categorias de análise. Já a metodologia trabalhada no material empírico teve como base o
contrato de comunicação, a contraposição entre contrato de leitura e promessa de leitura,
estratégias sensíveis, enquadramentos, cores e análise de conteúdo.
Os contratos de comunicação foram estudados à luz de Patrick Charadeau (2007),
para quem a comunicação é feita através de encenações e, por isso, tem seus atores. Para
complementar, outros dois pesquisadores contrapuseram o contrato de leitura e o contrato
de promessa, respectivamente, Véron (1985) e Jost (2004). Como pensar o contrato de
leitura do jornal popular e seus leitores? Faz-se necessário entender as estratégias sensíveis
de Muniz Sodré (2006), que demonstra o discurso jornalístico para transitar entre três
pilares: ethos (imagem que o locutor passa de si através do discurso), pathos (emoção
presente no discurso) e logos (razão persuasiva). Outra característica importante no
jornalismo é a forma de enquadramento das notícias, que segundo Porto “são padrões de
apresentação, seleção e ênfase utilizados por jornalistas para organizar seus relatos”.
(PORTO, 2004, p. 15). A metodologia inclui ainda uma breve reflexão sobre as cores, uma
vez que, elas são importantes dentro do novo projeto gráfico-editorial do Super Notícia, que
teve início no dia 6 de julho de 2009.
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A partir das reflexões acima, foi feita a análise do Super Notícia buscando
responder a seguinte pergunta: quais as estratégias utilizadas pelo Super Notícia para
conquistar seu leitor?
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2

CENÁRIO DA COMUNICAÇÃO E DO JORNALISMO POPULAR-MASSIVO
NO SÉCULO XXI

As reflexões sobre a comunicação e o jornalismo ganharam novas nuances e matizes
com o desenvolvimento mais acelerado do processo histórico que se convencionou
denominar por globalização e, assim, os mercados mundiais passaram a influenciar os
mercados internos da maioria dos países, acirrando e complexificando a concorrência entre
eles.
Neste contexto, o avanço das tecnologias da comunicação e da informação também
vem deixando suas marcas em todas as esferas da vida social, sobretudo, no que diz respeito
às redes digitais, uma vez que permitem a instantaneidade das informações, através das
notícias online, seja por meio de sites noticiosos ou de blogs.
Nesse sentido, nas últimas décadas, a comunicação de massa e, por extensão, o
jornalismo, vêm passando por reformulações diversas, sendo a tecnológica, que incide
diretamente sobre a prática da comunicação, uma das principais responsáveis por tais
mudanças. Ao contrário do que muitos autores apontavam como certo para o início do
século XXI, a imprensa escrita não foi substituída pelas redes digitais e permanece como
complexa estrutura organizada para divulgar e legitimar opiniões de certos indivíduos,
grupos ou empresas ligadas aos poderes instituídos. A despeito disso, nota-se a ampliação
do acesso às informações por parte de variados segmentos da sociedade civil, além da
crescente tendência à segmentação dos leitores de jornais, não só impressos, como também
eletrônicos e digitais.
O jornalismo contemporâneo vem, assim, se remodelando e buscando novas
estratégias de sobrevivência, crescimento e adaptação às demandas dos seus públicos e das
novas tecnologias de comunicação. Neste cenário, o jornal de referência vem perdendo
espaço entre os leitores e um novo jornalismo vem surgindo em diversas cidades do Brasil,
em países da América Latina e também da Europa: é o jornal popular-massivo.
Dessa forma, a imprensa popular, que tem por objetivo atingir um público não
contemplado pelo jornal tradicional, privilegia o entretenimento explorando, especialmente,
como conteúdo editorial, os fait divers, termo introduzido por Roland Barthes, no livro
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Essais Critiques (1964), significando fatos diversos que cobrem escândalos, curiosidades e
bizarrices. No entanto, tal conteúdo não é exclusivo dos jornais populares, pois, segundo
Ignácio Ramonet, em Tirania da Comunicação (1999), nos dias atuais, devido ao sucesso
do cinema e da televisão, mídias centradas no som e na imagem, o jornalismo está adotando
um novo paradigma editorial, pautado em diferentes formas de seleção das informações,
assentada em três características: fáceis, rápidas e divertidas. E, pode-se dizer que estas são
algumas das características das notícias de jornais populares: sucintas, fáceis de serem lidas
e com ênfase, sobretudo, no entretenimento.
Na verdade, trata-se de um fenômeno mais amplo que afeta não apenas o
jornalismo, mas o funcionamento das indústrias cultural e informacional como um todo,
que têm adotado o entretenimento como um dos seus princípios organizadores. O próprio
espetáculo está contaminando as diversas esferas da vida social, como a política, a cultura,
a economia, entre outras. Nesse sentido, a cultura da mídia vem promovendo espetáculos
tecnologicamente cada vez mais sofisticados para atender às expectativas do público e,
assim, aumentar seu poder e lucro. As formas de entretenimento invadem a notícia e a
informação, e uma cultura tablóide, do tipo infotenimento, está se tornando cada vez mais
popular. O jornal Super Notícia, objeto empírico desta dissertação, é um exemplo disso.
Projetado para atender as classes sociais C e D, ele se tornou modelo de jornal popularmassivo, tendo se transformado em um fenômeno de vendagem no Brasil – são mais de 300
mil jornais impressos diariamente. Criado em 2002, ele vem registrando sucessivos
aumentos em sua tiragem, sobretudo a partir de março de 2007, quando segundo o Instituto
Verificador de Circulação (IVC), atingiu pela primeira vez a maior tiragem do Brasil 300.222 jornais, superando a Folha de São Paulo, com 299.010. Dentre as prováveis razões
para tão surpreendente aumento do número de leitores estão o fato de o Super Notícia
praticar preços de capa competitivos - R$ 0,25-, e o sistema de distribuição com equipes de
profissionais que vendem o diário em diversos pontos das ruas das cidades da região
metropolitana de Belo Horizonte, entre outros fatores a serem abordados no capítulo 2 da
dissertação. No formato tabloide, a linha editorial do jornal privilegia notícias curtas, em
sua maioria, de polícia, esportes e celebridades. A capa traz sempre uma bela mulher
seminua. Tudo isto aliado a um projeto gráfico que privilegia cores e fotografias bastante
atrativas.
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Este capítulo traz um panorama histórico da comunicação no século XXI, na
tentativa de entender o funcionamento do jornal popular-massivo e sua expansão no
mercado jornalístico. Inicia com a discussão sobre a Indústria Cultural – que transformou o
jornalismo em mercadoria -, seguindo pela Sociedade do Espetáculo – que, segundo
Debord (1997), supõe a relação social entre pessoas, mediada por imagens, onde os meios
de comunicação e informação fornecem padrões imaginários de identificação e conduta - e,
por fim, a Sociedade do Consumo – que faz com que o homem coloque o consumo como
um valor. Nesse contexto, evidencia-se que o jornalismo popular-massivo faz parte da
Indústria Cultural e se insere dentro de uma sociedade que valoriza o consumo e o
espetáculo.

2.1 Jornalismo no contexto da Indústria Cultural

Para entender o fenômeno que se desenha no jornalismo brasileiro e mineiro é
importante recuperar alguns conceitos e fenômenos sócio-culturais, econômicos e
comunicativos mais amplos. Os conceitos de indústria cultural, sociedade do espetáculo e
sociedade do consumo ajudam a compreender o desenvolvimento e as mudanças no
jornalismo contemporâneo. No entanto, fica aqui uma ressalva: esses conceitos serão
relativizados, atualizados e trabalhados como panos de fundo, para discutir as contradições
e os desafios da comunicação e do jornalismo na contemporaneidade. Por essa razão, é
preciso ir além das abordagens clássicas da comunicação, incluindo outros referenciais
teóricos, uma vez que eles não levam em consideração fatores importantes do fazer
jornalístico hoje, como, por exemplo, as vinculações simbólicas que os jornais populares
criam com seu leitor, além de fatores sociais e culturais. No decorrer desta dissertação,
estes aspectos serão abordados.
O termo Indústria Cultural foi originalmente concebido por Theodor Adorno e Max
Horkheimer, autores do livro A Dialética do Esclarecimento, publicado em 1947. Trata-se
de um conceito que demonstra um viés crítico do sistema capitalista, da ciência e da cultura
que ficou conhecida como Escola de Frankfurt ou Teoria Crítica. Os intelectuais de
Frankfurt possuíam base marxista, mas sua teoria se constituía em oposição ao marxismo
oficial e dogmático da antiga União Soviética. Os primeiros textos do grupo ainda
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mostraram alguma confiança na derrubada do capitalismo e na instauração de uma
sociedade ideal. No entanto, acabaram tornando-se pessimistas, fato que provocou severas
críticas às perspectivas do grupo. Marianna Waltz (2006) explica que o pensamento
frankfurtiano é marcado pela experiência do nazismo e – à exceção de Walter Benjamin –
pelo exílio nos Estados Unidos, fato que pode ter contribuído para um tom duro e
pessimista, sem concessões às contradições do sistema capitalista e da sociedade de
consumo em plena expansão naquele período. “O difícil contexto histórico e a constatação
da impossibilidade de uma transformação social, entre outros fatores, os conduzem a um
beco sem saída”. (WALTZ, 2006, p. 120). Para a autora, o mérito dos frankfurtianos foi
identificar a existência do problema, apontando, delimitando e avaliando com clareza as
mazelas da sociedade do consumo.
Pode-se dizer que os pesquisadores da Escola de Frankfurt introduziram uma
perspectiva crítica no estudo da comunicação social, elegendo a manipulação e dominação
dos meios de comunicação de massa como tema central de seu trabalho, tendo por objetivo
contribuir para acabar com as injustiças sociais. Ela procurou demonstrar que os produtos
culturais contribuem para criar, reproduzir e manter, não apenas a ideologia dominante
numa sociedade, mas também a própria estrutura da sociedade. Para Jorge Pedro Sousa
(2006), uma das novidades trazidas pelo grupo foi vincular a cultura ao meio social em que
é produzida, e não, como uma coisa à parte. Para os frankfurtianos, os meios de
comunicação social devem ser tratados como componentes dessa cultura. A partir desse
pensamento, Adorno e Horkheimer aprofundaram-se na análise da redução da vida às leis
da economia e, especialmente, da mercadoria como fetiche sobre o sujeito, na emergência
histórica da sociedade do consumo, e formularam o conceito de Indústria Cultural (IC).
Neste contexto, os bens culturais da humanidade são apropriados pela Indústria Cultural
que passa a operar como mais uma ferramenta de dominação social e a perda da aura da
obra de arte, que se transformou em mercadoria, na visão desses pensadores. Ao pretender
a integração vertical dos seus consumidores, a IC não apenas adaptará seus produtos ao
consumo das massas, mas, em larga medida, determinará o próprio consumo. Não se deve
perder de vista que a Teoria Crítica toma como referência de análise a estrutura dos
sistemas de comunicação e sua incorporação pela dinâmica de expansão do capitalismo.

29
No entanto, a expressão Indústria Cultural usada por Adorno e Horkheimer ao tratar
da transformação das formas culturais em mercadorias, já não reflete o atual contexto das
produções culturais fabricadas em escala industrial, sobretudo a partir do final dos anos de
1970. A Teoria Crítica da Escola de Frankfurt foi submetida a uma série de revisões e
atualizações, conforme explica o pesquisador Bernardo Miège (2007). Ainda que inspirado
no pensamento frankfurtiano, o autor traça novo perfil histórico da IC a partir da década de
1970, afirmando que com a corrente crítica da economia política da comunicação, advinda
dos debates sobre o Nomic, a análise econômica sobre os fluxos informacionais incorporou
novos elementos contraditórios e problemáticos oriundos da dinâmica de expansão das
indústrias da cultura na contemporaneidade.
Os pesquisadores desta corrente de estudos (da qual faz parte Miège) entendiam que
as indústrias culturais invadiam todos os setores da produção, ampliando suas funções de
comando e de controle, além de determinar o padrão da tecnologia dominante. Esse padrão,
chamado a partir do final dos anos de 1970 de indústrias culturais, consolidou a
informação, o conhecimento e os bens culturais como fontes de poder e, principalmente, de
capital.
Nesta ótica, a pluralização do termo Indústria Cultural para Indústrias Culturais
aconteceu em 1978, e veio aliada a uma percepção do potencial da indústria em
democratizar a exposição das várias formas de arte à coletividade, deslocando-se, assim, de
uma visão ético-filosófica para uma visão sócio-econômica, na qual a Indústria Cultural
passa a ser setorizada e, por isso, colocada no plural, sem deixar de ver a arte como
negócio. Livro, imprensa, cinema, disco, rádio, televisão, Internet tornam-se, assim, setores
das indústrias culturais. O que caracteriza este mercado cultural diferenciado, fruto da
acelerada industrialização da cultura, além da reprodutibilidade, é o reconhecimento da
importância do trabalho criativo, da constante renovação da oferta, da variabilidade e da
imprevisibilidade da demanda. Além disso, o funcionamento das indústrias culturais
pressupõe grandes investimentos na produção e distribuição voltadas para o mercado, além
de acentuar a divisão social do trabalho de acordo com o novo estágio do modelo
capitalista. Bernard Miège (2000) destaca ainda outras características, como a incerteza do
sucesso do produto cultural e a sua crescente internacionalização.
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Miège (2007) as denomina, portanto, de Indústrias Culturais e Mediáticas, nas
quais, a cultura e a informação passam a se configurar como instâncias de produçãodistribuição industrial. No entanto, para ele surge um problema: como fazer com que o
valor de uso - a forte carga simbólica, incluindo a música popular, a imprensa de
informação, o entretenimento - se transforme em valor de troca, aquele que se realiza nos
mercados? Trazendo tal questão para o jornalismo popular-massivo, indaga-se: quais as
estratégias utilizadas pelo Super Notícias para unir informação e entretenimento, cobertura
policial, cobertura fotográfica, distribuição, dentre outros aspectos, que têm contribuído
para atrair e conquistar seu público leitor?
Em linhas gerais, as Indústrias Culturais e Mediáticas são consideradas por Miège
(2007) a partir de um triplo ponto de vista. Primeiro, o que ele chama de “indústrias de
conteúdo”, as que estão se tornando programas das redes e materiais de comunicação. Aqui,
podemos destacar a microinformática em rede e a telefonia móvel. Miège entende que estas
indústrias se revelam como “representativas dos neo-serviços, que estão no coração das
reestruturações econômicas contemporâneas”. (MIÈGE, 2007, p. 43). O segundo ponto é
que, apesar das diferenças sócio-simbólicas entre os termos cultural e informacional, ambos
possuem traços comuns em suas condições de produção, de distribuição e de exploração. E
por fim, o autor chama a atenção de que o processo de industrialização, que marca as
últimas décadas, não deve ser confundido com o movimento de comercialização, ou ainda,
somente para designar novos recursos de meios técnicos. Ele explica que o que está na
base dessa comercialização é primeiro o fenômeno da reprodutibilidade a partir de um
original, não tendo mais a necessidade de estar registrado num suporte material, como o
papel ou o vinil, mas podendo ter um caráter imaterial.
Em que pese às diversas diferenças entre este mundo globalizado e o estágio
capitalista dos anos quarenta, Rodrigo Duarte (2003) procura mostrar o quanto a crítica de
Adorno e Horkheimer, ainda permanece válida, na medida em que todo o aperfeiçoamento
da tecnologia da Indústria Cultural caminhou no sentido de enfatizar o tratamento que ela
dispensa aos seus consumidores, tratados sempre como objetos de investigação estatística,
além da invariável tentativa de mantê-los em um estado de manipulação e de menoridade
através de estereótipos e formas que privilegiam sempre a resignação perante o sistema
como um todo.
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No livro Teoria Crítica da Indústria Cultural, Duarte (2003) faz um longo percurso
e aborda os filósofos da Escola de Frankfurt em relação ao fenômeno da IC: fala desde
elementos históricos da fundação da Teoria Crítica até os desdobramentos econômicopolíticos atuais do fenômeno da globalização no âmbito da cultura de massa, passando
pelas formulações iniciais de Marcuse, Benjamin e Adorno.
Para Adorno e Horkheimer (1985), há um abandono da lógica argumentativa como
princípio básico da ideologia que procurava justificar a existência da sociedade capitalista.
Assim, a capacidade tecnológica dos veículos da IC criarem a sua versão da realidade,
transformando-a em realidade, teria tornado supérflua a lógica argumentativa: o “real”
tornou-se ideológico e a ideologia tornou-se real. Para Duarte,

Enquanto nos séculos precedentes a ideologia ocorria principalmente através de
discursos, de narrativas, sobre como era a realidade e como deveria ser, a partir
de inícios do século XX, depois do surgimento de meios cada vez mais realistas
de reproduzir e difundir sons e imagens – num processo de desenvolvimento
tecnológico que nunca estagnou –, a ideologia passou a ter por objeto o mundo
enquanto tal, ou seja, as palavras se tornam supérfluas, pois o que se quer fazer
passar por verdadeiro pode ser mostrado, num processo em que a “divindade do
real” é garantida por sua mera repetição. (DUARTE, 2002, p. 44-45).

Adorno e Horkheimer argumentam que a ideologia está cada vez mais esvaziada de sentido,
reduzida a uma linguagem operacional, voltada para os fins concretos da venda de
produtos. Chamam atenção, ainda, para o fato de que a redução da ideologia à publicidade
não significou o seu enfraquecimento.
Como se viu, as perspectivas de análise sobre as indústrias culturais vêm passando
por uma série de mudanças e ressignificações, tendo em vista a complexidade e a
diversidade dos processos comunicacionais contemporâneos, o que demanda a ruptura com
visões totalizantes e homogeneizantes. Prova disso dizem respeito aos sucessivos estudos e
debates que buscam identificar suas limitações potencialidades explicativas, como também
propor novos modelos de interpretação.
A partir destas reflexões pode-se pensar no jornal popular-massivo como um
produto de informação, difundido sob a forma de mercadoria que para se manter no
mercado, precisa se apropriar também de elementos e estratégias simbólicos e afetivos que
criem laços entre leitor e produto, operação que deve ser permanentemente renovada.
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Todo este processo tem um mediador central, que é o jornalista. Faz-se necessário
entender também quem é este profissional e como ele se insere e atua na dinâmica
processual do funcionamento das indústrias culturais e mediáticas. E em se tratando do
jornalismo popular-massivo, a figura deste profissional torna-se, ainda, mais importante,
pois terá que fazer este trabalho de aproximar do universo dos leitores para os quais irá
informar, irá escrever e irá interagir.
Ciro Marcondes Filho (1993), em Jornalismo Fin-de-siècle – que compartilha com
a perspectiva crítica das indústrias culturais e mediáticas, como também com o pensamento
de Habermas sobre o importante papel da imprensa na constituição e desenvolvimento da
esfera pública burguesa, como se verá a seguir - acredita que, neste processo, o jornalista
teve sua “inocência perdida”. Para ele, a fase do jornalismo romântico esteve presente no
século XIX, que tinha por princípio o comprometimento com a sociedade – que lhe
delegara o poder de fiscalizar as instituições em nome dos interesses públicos – e, ainda, se
pautava em valores democráticos. Neste período, os jornais se importavam mais com a
“missão” jornalística de formação de uma opinião pública, obviamente tendo como base a
perspectiva política de cada jornal.
Marcondes Filho explica que a imprensa do século XX se vendeu como instituição
de interesse público, de defesa dos cidadãos contra o poder do Estado, dos grupos
econômicos, religiosos, militares, diferenciando-se da sua atuação no século anterior,
quando tinha estreita vinculação com partidos políticos e líderes ideológicos. No entanto,
para o autor, a partir do século XX, a “farsa” acabou, despontando uma imprensa nos
moldes da Indústria Cultural, como “grande empresa capitalista, de altas tiragens, com
aspiração de atingir às grandes massas”. (MARCONDES FILHO, 2003, p. 146). Assim, um
jornalismo de mercado coloca em xeque todo o ideal romântico que perpassou e, ainda,
perpassa a profissão, ainda que em menor grau.
Ainda pode-se dizer que esse ideal romântico do jornalismo foi alimentado também
pelo papel fundamental da imprensa periódica no contexto da emergência da esfera pública
burguesa. Os jornais proporcionaram um novo espaço para o debate público sobre assuntos
relacionados à regulação da sociedade civil e à crítica contra o poder do Estado.
A formação moderna da opinião pública ao longo do Iluminismo
ocorre inicialmente em espaços íntimos de discussão de ideias,
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com apresentação em primeira-mão das obras, para medir
reações, transferindo-se, depois, para os debates mediatizados
pelos meios impressos, por meio da colaboração de uma
intelectualidade crítica nascente. (HABERMAS 1984, p.213).

E historicamente, a formação moderna de uma esfera pública relaciona-se ao contexto do
espírito iluminista e da ascensão da burguesia na Europa, durante os séculos XVII e XVIII
quando indivíduos se reuniam – em cafés, salões, public meetings e sociedades de leitura –
para discutirem assuntos relacionados à regulação da sociedade civil e à conduta do Estado.
Trata-se de um processo pelo qual “o público constituído pelos indivíduos conscientizados
se apropria da esfera pública controlada pela autoridade e a transforma numa esfera em que
a crítica se exerce contra o poder do estado”. (HABERMAS 1984, p.68).
Na verdade, a característica do jornalismo de mercado citada por Marcondes Filho é
inerente à própria lógica de funcionamento da Indústria Cultural, explicitada tanto por
Adorno e Horkheimer quanto pelos estudiosos contemporâneos da vertente crítica da
comunicação mencionados anteriormente.
Importante considerar ainda que a Indústria Cultural não se desenvolveu da mesma
maneira em todos os países. No Brasil, por exemplo, Virgínia Silveira Fonseca (2002)
afirma que sua implantação teve início nos anos 1960, vindo a se consolidar, de fato, na
década seguinte. A época coincide com o final do governo desenvolvimentista de Juscelino
Kubitschek e com os governos militares pós-1964. Ela explica que se tratava de um
mercado de bens simbólicos constituindo a partir de um sistema de complexos empresariais
ligados ao ramo da cultura e da comunicação de massa.
No entanto, apesar deste processo se consolidar a partir da década de 1960, a
imprensa brasileira já apresentava algumas características da indústria cultural. Segundo
Nelson Werneck Sodré (1983) e Juarez Bahia (1990) já nas primeiras décadas do século
XX, os jornais brasileiros eram produzidos por organizações empresariais. Os
pesquisadores citam o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil, fundados,
respectivamente em 1875 e 1891: os jornais se apresentavam ao público na forma de um
negócio. Significa dizer que eles não eram instrumentos de agitação e doutrina política,
típico da época anterior, e sim que naquela fase, sobretudo entre 1880 e 1930, esboçava-se
uma imprensa de massas, que passava a ter o leitor como foco central, à medida que ele
deveria ser cativado individualmente ou de forma segmentada, em detrimento de interesses
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públicos mais amplos. Esse momento foi marcado pela reorganização dos jornais e a
modernização tecnológica dos mesmos. As gráficas se separaram das tipografias e
adquiriram contornos mais industriais. Também neste período, os jornais passam a ter
pequenos anúncios e mais notícias, ao invés de opiniões.
O período de transição da Indústria Cultural brasileira ocorreu entre 1930 e 1960,
por meio do emprego de processos técnico-gerenciais de fabricação dos jornais, mas ainda
sem a utilização da sua lógica. Segundo Fonseca (2002), neste período,

A mensagem jornalística era produzida – apresentava as formas (a
embalagem) – segundo as técnicas da indústria cultural, mas ainda não
estava subordinada às determinações da empresa, ou seja, ainda não
encontrava totalmente subordinada. (FONSECA, 2002, p. 134).

Pode-se dizer que esta foi uma fase de inovações gráficas editoriais. Fonseca (2002) lembra
que neste período o Jornal do Brasil (JB) passou por uma reforma e, para ela, este foi um
dos marcos que impulsionaram a modernização da imprensa na década de 1960.
A partir desta década em diante, as empresas jornalísticas passam a operar na lógica
da indústria cultural, e assim, numa perspectiva frankfurtiana, a informação se torna
efetivamente uma mercadoria. Para a socióloga Gisela Taschner (1992), nesta fase ocorre o
assujeitamento da mensagem jornalística à lógica empresarial. Conforme a autora (1992),
as características da imprensa de Indústria Cultural são as seguintes: 1ª – assume um caráter
de mercadoria da informação, que possibilita maior flexibilidade na linha editorial; isto
permite que o jornal possa corrigir sua opinião, dependendo dos rumos de uma determinada
situação. 2ª - como produto, o jornal precisa se tornar mais atrativo, cuja preocupação é
“fazer um produto mais digestivo, menos highbrow, mais acessível”. (TASCHNER, 1992,
p. 42).

3ª - preocupação com os mais diversos leitores. Assim, são criadas diversas

editorias e seções, os mais diversos cadernos e suplementos, de forma a agradar todos os
possíveis consumidores: mulheres, jovens, crianças, empresários etc.; dessa forma, quanto
maior for a quantidade de leitores de um jornal, melhores são as condições de esse
periódico “se vender” para o mercado publicitário, afinal é ele que vai pagar o periódico. 4ª
- importação de um modelo de indústria cultural, vindo dos Estados Unidos. Diante das
características elencadas, a regra do jornalismo passou a ser a satisfação do consumidor.
Para ela isto traz como consequência à banalização das informações.
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De acordo com Fonseca (2002), o que caracteriza, fundamentalmente, uma
imprensa de Indústria Cultural é a subordinação da mensagem jornalística à lógica
empresarial. Nessa ótica, as notícias, as informações são concebidas como mercadorias, não
apenas porque são produzidas com o emprego das técnicas da indústria cultural, mas
também porque elas estão sujeitas à sua lógica.
Márcia Franz Amaral (2006), pesquisadora de jornais populares-massivos, lembra
que muitas das críticas à imprensa de Indústria Cultural trazem como argumento principal
que os jornais são feitos para o mercado. Ela evidencia, porém, que este fato é normal e
lógico: seja o jornal popular, alternativo, sindical ou de oposição, ele é produzido para um
determinado mercado. Entretanto, as imprensas de referência e popular não se assentam em
padrões semelhantes, porque respondem a mercados e públicos diferentes. Diante disso, a
ideia de que a Indústria Cultural simplesmente atende a uma demanda meramente
comercial é falsa. A autora explica que ela não é uma variável independente e surge por
uma série de condições sociais e históricas, que produzem tanto as mercadorias, como seus
consumidores. Para Amaral (2006) toda essa discussão subestima os demais papéis do
jornalismo como produtor de conhecimento e construtor da realidade pública.
Contudo, é inegável que no contexto de indústria cultural, ocorre o assujeitamento
da mensagem jornalística à lógica empresarial, apresentando-se de diversas formas. Uma
delas é a centralização das operações de redação, podendo ter uma única redação para
concentrar a produção de notícias de vários veículos, o que reduz os custos com pessoal,
com espaço físico, com meios de transporte e outros materiais necessários à realização de
trabalho. Além disso, tal centralização permite maior controle da mensagem que está sendo
produzida. A Sempre Editora, empresa proprietária do Super Notícia, por exemplo,
concentra em um mesmo espaço físico: as redações dos jornais O Tempo, Pampulha e
Super Notícia.
Aliado a isso, a empresa utiliza o mesmo manual de redação (no caso Super
Notícias, o manual confeccionado para o jornal O Tempo e, que tem como base no manual
da Folha de São Paulo) e isto pode provocar a padronização dos textos, o que torna os
produtos de uma mesma empresa parecidos. Por essa razão, todos os jornais, ou todos os
veículos de comunicação de uma mesma empresa, ficam muito parecidos uns com os
outros, a despeito da particularidade de cada um em função do projeto editorial e público a
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que se destina. Como exemplo, tem-se as matérias dos jornais O Tempo e do Super Notícia
que, muitas vezes, são feitas pelo mesmo repórter, que é funcionário da Sempre Editora,
proprietária dos veículos em questão. Dessa forma, o jornalista muda a forma, mas o
conteúdo é o mesmo. De acordo com Fonseca:
Com esse tipo de controle sobre o trabalho, as notícias ficam cada vez
menos diferentes das mercadorias em geral e os jornalistas cada vez mais
são tratados como operários de uma fábrica qualquer do ramo tradicional
da economia, onde se produzem produtos para consumo material, quando,
na verdade, o jornalismo é um produto cultural, de consumo simbólico,
imaterial. (FONSECA, 2002, p.138).

Fonseca (2002) lembra outros aspectos importantes: as mudanças tecnológicas e de
organização industrial das empresas, relativas à produção dos exemplares e à sua
distribuição que, agora, afetam o sistema de trabalho das redações e constituem um
assujeitamento das mensagens à lógica empresarial. Para completar, existe, segundo
Taschner (1992), a relação entre matéria editorial, publicidade e quota-papel. Esta última é
a quantidade de papel de imprensa que a direção de redação dispõe por um determinado
período (diário/semanal e mensal). Tal quantidade não é mais definida pela redação e, sim,
pela empresa, seguindo critérios de racionalidade. O diretor de redação faz sua
programação de páginas de acordo com a quantidade de que poderá dispor. A decisão, no
entanto, ainda não é definitiva, pois há também o espaço para o setor publicitário. Este
escolhe, página a página, onde será inserido cada anúncio do jornal.
Cremilda Medina também concebe o jornalismo como produto da Indústria
Cultural. Em Notícia um produto à venda (1978), ela mostra que a notícia foi transformada
em alma da informação de atualidade e é oferecida à sociedade por empresas de grande
porte, ganhando, nesse modelo, status e forma de produto à venda. Para Medina, numa
sociedade capitalista, que é pautada pelas regras e tensões do mercado, a notícia também
passa a ser mercadoria, que é simbólica. Assim, a mídia vive de um lado a sua estrutura
empresarial com um faturamento e, por outro, produz significados sobre a realidade. Dessa
forma, a mídia está estritamente ligada ao consumidor de informação, fator que assegura,
segundo ela, a identidade e circulação da informação. Medina ainda elabora uma série de
críticas acerca dos procedimentos jornalísticos, pautando a maioria das discussões em torno
da ética no contexto mercadológico da comunicação de massa da contemporaneidade. Com
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isso, a pesquisadora questiona o padrão de jornalismo que, muitas vezes, abdica dos
princípios

humanistas

e

libertadores

em

prol

da

supremacia

da

lógica

empresarial/econômica do jornalismo.
Mas como abordaremos nos capítulos seguintes, os fatores econômicos e
tecnológicos por si sós não são suficientes para explicar o crescimento dos tabloides
populares, na medida em que eles estabelecem vínculos com seus públicos leitores que
extrapolam sua lógica empresarial e estratégias de venda do produto jornalístico.

2.2 A construção do jornalismo na Sociedade do Espetáculo

Para enriquecer a discussão sobre o jornalismo contemporâneo no contexto da
Indústria Cultural, faz-se necessário introduzir o conceito de Sociedade do Espetáculo,
termo instituído pelo filósofo francês Guy Debord. O tratamento do tema é pertinente
também, pois os jornais populares-massivos têm o entretenimento e o fait diver como
valores-notícias e, muitas vezes, a forma de retratar este tipo de notícia se faz em forma de
espetáculo. Para Debord, o espetáculo “unifica e explica uma grande diversidade de
fenômenos aparentes”. (DEBORD, 1967, p. 10).
Importante ressaltar que o conceito de espetáculo foi elaborado, de modo mais
minucioso, no livro La société du spectacle (1967), no qual Debord descreve uma
sociedade de mídia e de consumo, organizada em função da produção e consumo de
imagens, mercadorias e eventos culturais. Mas ele afirma também, “o espetáculo não é um
conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens”.
(DEBORD, 1997, p.14).
Nesta concepção de sociedade, as relações sociais, inclusive as atividades
econômicas são estabelecidas com a mediação das imagens. As práticas comunicacionais
estão inseridas neste contexto, que traz, ainda, a estetização das mercadorias e a
mercantilização da informação. Para o pesquisador da Universidade São Paulo (USP),
Cláudio Novais Pinto Coelho (2006), um estudioso da sociedade do espetáculo, é preciso
investigar a influência do espetáculo na atual sociedade:
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A compreensão do papel desempenhado pelos meios de comunicação
depende de uma investigação sobre as características da sociedade
enquanto uma totalidade articulada internamente: o ponto de partida para o
entendimento dessa totalidade são as relações sociais de produção. O
conceito de sociedade do espetáculo, em Debord, está vinculado a uma
interpretação materialista (marxista) da vida. (COELHO, 2006, p. 15).

Esta influência, explica Coelho (2006), relaciona-se ao processo de subordinação da
consciência à racionalidade capitalista, que transforma até os homens em produtos da
sociedade do consumo. O espetáculo estabelece mediações entre as várias dimensões da
realidade capitalista. Assim, explica Coelho, Debord atualiza e complementa a concepção
capitalista de Marx. O espetáculo confirma o caráter mercantil das relações sociais
presentes no capitalismo, que é fruto de um processo histórico que separou os trabalhadores
dos meios de produção e tornou possível a transformação da força de trabalho em
mercadoria. Com essa transformação, acontece a alienação, significando que o produto do
processo de trabalho e o próprio processo de trabalho são separados dos trabalhadores e
estes deixam de ter qualquer controle sobre ele.
Considerando que a mídia tem papel importante na construção dos sentidos na
sociedade contemporânea, deve-se pensar no discurso ideológico da notícia-mercadoria.
Isto significa que a Indústria Cultural impõe o valor de mercadoria ao fazer jornalístico.
Dessa forma, mudou-se a concepção do jornalismo: agora o valor é de mercadoria e a sua
lógica é a do espetáculo. E uma das principais críticas de Debord à sociedade do espetáculo
diz respeito ao fato de a sociedade se reduzir a vida à aparência. E desta forma, os verbos
que designam a existência mudaram com o tempo: primeiro valoriza-se o SER, depois o
TER e, agora, o APARECER. Ou seja, hoje se valoriza o que a pessoa parece e não o que
ela, de fato, é. O espetáculo é, nessa perspectiva, a aparência que confere sentido a uma
sociedade fragmentada e que hoje se apresenta fragmentada e de diversas formas.
Outro estudioso de Debord, João Freire Filho (2003), explica que o livro A
Sociedade do espetáculo é inspirado na crítica de Marx ao trabalho alienado e ao fetiche da
mercadoria, no conceito de reificação de Lukács, na teorização sobre a vida cotidiana em
Lefebvre e nas reflexões da Escola de Frankfurt sobre o “mundo administrado” e a
“sociedade unidimensional”.
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Debord situa o espetáculo dentro do quadro de referência do capitalismo
avançado e seu imperativo estrutural de acumulação, crescimento e lucro
mediante a transformação em mercadorias de setores previamente não
colonizados da vida social e da extensão da racionalização e do controle
burocrático às esferas do lazer e da vida cotidiana. (FREIRE, 2003, p. 36).

Assim como Coelho, Freire ratifica que, quando o assunto é Sociedade do
Espetáculo, a aparência da mercadoria é mais decisiva que o seu verdadeiro valor de uso.
Desta forma, o seu “empacotamento simbólico” gera uma indústria da imagem e uma nova
“estética da mercadoria”. Este processo permite a construção de uma promessa de valor de
uso, fator primordial para impulsionar as vendas, e que envolve apelos científicos e
sensoriais para atender às necessidades do consumidor.
Pode-se dizer que o conceito sociedade do espetáculo continua causando impacto
nas várias teorias contemporâneas sobre sociedade e cultura. A chamada sociedade
espetacular dissemina seus produtos, principalmente, através de mecanismos culturais de
lazer e consumo, serviços e entretenimentos regulamentados pelos critérios da publicidade
e de uma cultura da mídia comercializada. Os produtos midiáticos são feitos para serem
consumidos por um público cada vez maior, ou seja, massivamente. Nessa lógica, podemos
exemplificar com o Super Notícia, que tem um preço acessível e formato tabloide que
facilita a leitura e manuseio, assim como um layout agradável e colorido, além de brindes e
sorteios para seus leitores.
Baseando-se no conceito de Debord e ao mesmo tempo indicando suas limitações,
Douglas Kellner (2004) argumenta que os espetáculos são fenômenos de cultura da mídia
que representam os valores básicos da sociedade contemporânea. Eles determinam o
comportamento das pessoas, bem como, dramatizam suas histórias e lutas. Tal definição
abrange extravagâncias da mídia, eventos esportivos, fatos políticos e acontecimentos que
chamam muito a atenção e que se transformam em notícias. Kellner também explica que
existem três grandes diferenças entre a sua análise sobre o conceito de espetáculo e o
modelo de Debord. Primeiro, enquanto o francês desenvolve um conceito monolítico e de
totalização da sociedade do espetáculo, ele se reporta a espetáculos específicos, como
McDonald’s entre outros exemplos de espetáculo da mercadoria. Para o autor, o pontochave nesta análise é a leitura e os efeitos dos espetáculos, vistos a partir da sociedade
norte-americana. O segundo ponto apontado por ele é que os seus argumentos a estes

40
espetáculos específicos são interpretativos e investigativos. “Desenvolvo os estudos
culturais como crítica diagnóstica; lendo e interpretando vários espetáculos” (KELLNER,
2004, p. 12). Já a Sociedade do Espetáculo de Debord faz esta análise de forma genérica. E
por último, o pesquisador analisa as contradições do espetáculo, enquanto Debord apresenta
uma noção triunfante do espetáculo, apesar dos intelectuais da Internacional Situacionista
esboçarem modelos de oposição e luta.
O culto às celebridades, uma forma de espetacularização na concepção de
espetáculo de Kellner, é uma das características do objeto desta dissertação. Na capa, o
Super Notícia coloca uma modelo com corpo escultural e famosa e, também, internamente
o jornal privilegia notícias e notas que falem da vida de celebridades, principalmente, do
mundo da TV e do cinema.
Porém, situar a contemporaneidade como uma sociedade do espetáculo, como
propunha Guy Debord, é problemática, segundo Moretzsohn e Rubim (2006, p. 81-84), que
consideram que o espetáculo é inerente a todas as sociedades humanas (dado seu caráter
imanente à vida societária, com suas “encenações, ritos, rituais, imaginários,
representações, papéis, máscaras sociais, etc.”) e, portanto, está presente “em praticamente
todas as instâncias organizativas e práticas sociais, dentre elas, o poder político e a
política”. Ou seja, o espetáculo faz parte da sociedade contemporânea. Segundo esses
autores, essa seria a primeira ressalva aos limites do conceito de sociedade do espetáculo.
A segunda está ligada à tecnologia. Para os autores os meios de comunicação, com
destaque para a televisão, já são “espetaculares” por natureza. O tempo todo, eles chamam
a atenção do público.
Outro aspecto relevante no cenário contemporâneo da sociedade do espetáculo é
apontado por Fábio Cardoso Marques (2006) – que merece também ser relativizado para
evitar uma visão totalizante desta perspectiva de análise - ao evidenciar que os assuntos de
interesse público cederam espaço na grande imprensa a temas pessoais, figuras públicas e
matérias sensacionalistas. Referindo-se à história do jornalismo, Marques faz uma alusão a
fase do jornalismo romântico, no qual o profissional da comunicação era considerado como
um porta-voz da sociedade. Mas, diante dos fatores econômicos, como discorremos
anteriormente sobre a Indústria Cultural, o jornalista se viu obrigado a deixar sua “missão”
de lado. Além disso, ancorada numa lógica voltada para o entretenimento, a imprensa da
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atualidade passa a fazer uso da imagem que, tanto Debord quanto Baudrillard apontam
como ferramentas do espetáculo hiper-real: os jornais e revistas continuam trabalhando
com imagens e outros elementos gráficos. Desta forma, a lógica do entretenimento dentro
do jornalismo se apropria de valores publicitários ao trabalhar com o seu público. Seguindo
esta lógica, é preciso lembrar que, diariamente, o Super Notícia traz em sua capa selos
promocionais que juntados darão brindes para seus leitores. No entanto, o pensamento de
Santiago (2004) faz um contraponto a essa visão ao mostrar que o valor vai além das
simples aparências e depende de uma nova leitura:

O valor de um objeto cultural depende também do sentido que se lhe dá a partir
de uma nova leitura, sobretudo se esta desconstrói leituras alicerçadas no solo do
preconceito. Espetáculo e simulacro são bons e ruins. Depende. Existem para a
razão apaixonada do leitor-cidadão. Ou não. (SANTIAGO, 2004. p. 133).

Inspirado ainda nesta lógica, pode-se dizer que o jornalismo produz signos como o
espetáculo, ou melhor, produz signos que também são os signos do espetáculo: a produção
da mercadoria-notícia pode revelar uma articulação de níveis simbólicos que produz mitos
e preconceitos sobre algumas personalidades ou movimentos sociais. Para isso, podem ser
utilizados alguns elementos gráficos. Marcondes Filho (1989) também relaciona a produção
de símbolos do jornalismo com pensamentos de Barthes e Baudrillard: a política de
produção de notícias tem o caráter de cultivar a passividade. O tratamento que ele dá aos
fatos, quer como mitos (Barthes, 1982) ou signos (Baudrillard, 1986) conduz, em qualquer
caso, à despolitização do real. Destaca Marcondes Filho, ao definir notícia:
Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos
estéticos, emocionais e sensacionais; para isto, a informação sofre um tratamento
que a adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização,
simplificação e negação do subjetivismo. Além do mais é um meio de
manipulação ideológica de grupos de poder social e uma forma de poder político.
(MARCONDES FILHOS, 1989, p. 149).

Ainda para esse autor, a informação jornalística tende à sensacionalização dos fatos
sociais, à personificação dos acontecimentos históricos, à redução do real ao factual, à
fragmentação, descontinuidade e montagem da realidade noticiada. Todas estas ações
quando usadas em excesso, ou com persistência, podem provocar a emoção da audiência
em torno da estética da mercadoria notícia. E assim, Marcondes Filho define, o efeito
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adquire verossimilhança com o real muito em decorrência de um delírio informativo, que
são provocados pelos constantes estímulos sensoriais e pela inexistência de tempo para o
distanciamento crítico. Pode-se pensar aqui nas diversas estratégias sensíveis, na concepção
de Sodré, usadas pelos jornais populares-massivos, que podem provocar efeitos de
verossimilhança nos seus leitores.
Conforme Marques (2006), todo este processo de espetacularização da notícia está
intimamente ligado à Indústria Cultural, revelando o império da lógica econômica sobre o
jornalismo. Nesse sentido, o espetáculo é sustentado por esta lógica. O uso de pesquisas de
opinião pública é uma das formas que a empresa utiliza para medir sua popularidade e
credibilidade junto ao seu público.
Em se tratando de jornal popular-massivo, pode-se acrescentar que os manuais de
redação ajudam na criação da identidade do veículo junto ao seu leitor. Diante disso, a
centralização da produção das notícias pelas agências nacionais e internacionais, a
padronização do discurso jornalístico, a reestruturação dos projetos editorias e gráficos,
como ocorreu com o Super Notícia no ano de 2009, e o controle da produção - todos
procedimentos da lógica operante da Indústria Cultural – tendem a assegurar a
espetacularização da informação e, desta forma, garantir a leitura do jornal, ou, a venda do
mesmo.
A despeito da pertinência das críticas à sociedade do espetáculo e suas implicações no
jornalismo popular-massivo, é importante ressaltar a necessidade de levar em conta outras
dimensões que vão além da espetacularização da informação.

2.3 Comunicação e jornalismo na sociedade do consumo

Juntamente com os conceitos de Indústria Cultural e de sociedade do espetáculo,
torna-se necessário a abordagem da sociedade do consumo, assunto que também é
pertinente à construção do cenário do jornalismo no século XXI. Isso se deve ao fato de que
a lógica do consumo tem influência sobre o fazer jornalístico – como o popular-massivo -,
que afeta e é afetado por todas essas mudanças. A cultura do consumo é objeto de estudo
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de muitos pesquisadores. Para seus principais teóricos, o consumo se encontra no campo da
complexidade humana – envolve seus valores, desejos, hábitos, gostos e necessidades.
Gilles Lipovetsky (2007), em Felicidade Paradoxal, caracteriza a época do consumo atual
como um momento em que se busca prazer para si mesmo. Segundo ele, as necessidades
humanas estão no valor de uso, mas o valor de troca, ou seja, o valor simbólico dos
produtos tem uma preponderância sobre o primeiro no cenário contemporâneo.
A imprensa, o cinema, a publicidade e a televisão disseminaram no corpo
social as normas de felicidade e do consumo privados, da liberdade
individual, do lazer e das viagens e do prazer erótico: a realização íntima
e a satisfação individual tornaram-se ideais de massa exaustivamente
valorizados. (LIPOVETSKY, 2004, p. 70).

Numa sociedade em que a melhoria contínua das condições de vida material
praticamente ascendeu ao estatuto de religião, viver melhor tornou-se, para o autor, uma
paixão coletiva, o objetivo supremo das sociedades democráticas, um ideal não exaltado.
Para Lipovetsky, essa nova fase do capitalismo pode ser denominada de hiperconsumo.
Nesse contexto, nasce o Homo consumericus, um indivíduo com as seguintes
características: voraz, móvel, flexível, liberto das antigas culturas de classe, imprevisível
nos seus gostos e nas suas compras e sedento por experiências emocionais e de (mais) bemestar, de marcas, de autenticidade, de imediatidade, de comunicação. Tudo se passa como
se o consumo funcionasse como um império sem tempos mortos cujos contornos são
infinitos. Mas estes prazeres privados originam uma felicidade paradoxal: nunca o
indivíduo contemporâneo atingiu um determinado grau de abandono.
Nestor Garcia Canclini, em Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da
globalização (2001), numa abordagem que relativiza a visão cética de encarar o consumo
como uma coisa meramente supérflua, acredita em uma cidadania conectada ao consumo.
Nesse sentido, sua posição reúne num mesmo movimento reflexivo, o luxo e o lixo da
sociedade capitalista contemporânea, indicando limites tanto da ótica pessimista do
consumo quanto da perspectiva que reduz a cidadania à sua dimensão política:
Para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é preciso
desconstruir as concepções que julgam os comportamentos dos
consumidores predominantemente irracionais e as que somente veem os
cidadãos atuando em função da racionalidade dos princípios ideológicos.
Com efeito, costuma-se imaginar o consumo como o lugar do suntuoso e
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do supérfluo, onde os impulsos primários dos indivíduos poderiam
alinhar-se com estudos de mercado e práticas publicitárias. Por outro lado,
reduz-se a cidadania a uma questão política, e se acredita que as pessoas
votam e atuam em relação às questões públicas somente em função de
suas convicções individuais e pela maneira como raciocinam nos
confrontos de ideias. (CANCLINI, 2001, p. 45).

Sob perspectiva dialética, Canclini (2001) faz uma análise da nova organização da
sociedade, que aponta o consumo como fator de construção de uma marca de
pertencimento. Ao consumir bens materiais ou simbólicos, mais do que ser enquadrados
como vorazes consumidores de superficialidades e objetos de manipulação da economia
capitalista, os consumidores estariam tecendo as malhas do social a que pertencem ou
desejam pertencer, criando sua identidade. Nos grupos de jovens, eles se vestem de forma
parecida, usam as mesmas marcas, falam as mesmas gírias e se comportam quase que da
mesma forma. E não precisa ser de uma tribo específica, como, por exemplo, os roqueiros,
entre outros agrupamentos de jovens, que estão em busca de sua identidade, delimitando
seus territórios, estabelecendo suas regras de participação neste ou naquele grupo.
Amaral (2006) também fala dessa sensação de pertencimento e a relaciona ao
campo jornalístico. Para ela, as pessoas não leem jornais somente para ficarem informados
acerca dos últimos acontecimentos, mas “pelo senso de pertencimento, pela necessidade de
sentirem partícipes da história cotidiana e poderem falar das mesmas coisas que todo
mundo fala” (AMARAL, 2008, p. 64). Ou seja, para ela, o ato de ler um jornal também está
associado a um ritual que reafirma, diariamente, a ligação das pessoas com o mundo.
Assim, para analisar o jornal hoje é importante empregar um conceito mais abrangente que
dê conta de compreender a função que ele exerce na construção de um sentimento de
pertencimento. Segundo Amaral, por isso os jornais misturam temáticas e abordagens de
interesse público, bem como, questões que atendam expectativas da vida privada.
Retomando Canclini (2001), ele enfatiza ainda que o consumidor assume-se como
cidadão, apropriando-se coletivamente dos bens materiais e simbólicos, construindo pactos
de leitura e desenvolvendo o papel regulador do consumo em comunidade como forma de
pertencimento. Ele traz para o debate a hipótese de que, ao selecionarmos e nos
apropriarmos dos bens, seguimos uma definição do que consideramos publicamente
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valioso. Propõe, assim, uma compreensão do consumo e da cidadania de forma conjunta e
inseparável, tomadas como processos culturais, encarando-os como práticas sociais que dão
sentido ao pertencimento. Nessa ótica, o consumo não é mera possessão individual de
objetos isolados, mas forma de pertencimento, apropriação coletiva - através de relações de
solidariedade, distinção e hostilidade com os outros - de bens que proporcionam satisfação
biológica e simbólica e que servem para receber e enviar mensagens. Pode-se inferir, assim,
que ao comprar um jornal popular-massivo, o seu leitor pode buscar este sentimento de
pertencimento: através da informação, ele se vê dentro de um novo mundo, pois pode
conversar sobre assuntos que antes não conversava. Ele passa a pertencer – fazer parte – de
um novo grupo social, sendo aceito pelo mesmo.
Poucos estudos, como os de Canclini, analisam as práticas de consumo como uma
forma de criação de redes de intercâmbio de informação e de aprendizagem do exercício da
cidadania, bem como, as mudanças na maneira de consumir que alteram as possibilidades e
as formas de exercer a cidadania. Para o autor, alguns consumidores usam o ato de
consumir para se sentirem cidadãos. Da mesma forma, pode-se dizer que ser leitor de um
jornal popular-massivo é participar de um cenário de disputas pelo que a sociedade produz
e pelos modos de usá-lo. Segundo ele, o reconhecimento e a aceitação social dependem
cada vez mais do consumo ou daquilo que se possua, ou seja, capaz de possuir. A pessoa se
mostra através do consumo, pois o ato de consumir faz com que ela se integre a um
determinado grupo. Diante disso, é pertinente afirmar que o consumo está ligado a valores.
E o leitor do Super Notícia também lê jornal para se identificar com valores, crenças e
comportamentos comuns aos setores populares, bem como, para se sentir informado e
integrado à vida social. Embora, a proposta desta dissertação não seja realizar um estudo de
recepção, é importante ressaltar a importância de se compreender as estratégias utilizadas
pelo Super Notícias para estabelecer a interação entre o leitor e o jornal e, nesse sentido,
examinar em que medida o veículo contribui ou não para a constituição de comunidades de
pertencimento.
Mas o otimismo de Canclini não é compactuado por Zygmunt Bauman (2007), em
Vida para o consumo – a transformação de pessoas em mercadoria, o que não invalida a
discussão de perspectivas críticas das contradições da sociedade do consumo, à medida que
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elas também contribuem para enriquecer a reflexão sobre os limites e problemas desta
sociedade e suas implicações na relação entre os jornais populares e seus públicos.
Ademais, evita-se adotar uma visão parcial e romantizada do fenômeno investigado por
esta dissertação. Para Bauman, a sociedade vive uma sutil e gradativa transformação dos
consumidores em mercadorias. Dessa forma, as pessoas precisam se submeter a constantes
remodelamentos para que, ao contrário de roupas e produtos que rapidamente saem de
moda, não fiquem obsoletas. O autor analisa como a sociedade moderna de produtores foi
gradualmente se transformando em uma sociedade de consumidores. Nessa nova
organização social, os indivíduos se tornam ao mesmo tempo promotores de mercadorias e
também as próprias mercadorias que promovem, e todos habitam o espaço social que
costumamos descrever como o mercado.
Para entrar na sociedade de consumidores e receber um visto de residência
permanente, homens e mulheres devem atender às condições de
elegibilidade definidas pelos padrões do mercado. Espera-se que se tornem
disponíveis no mercado e que busquem, em competição com o restante
dos membros, seu ‘valor de mercado’ mais favorável. (Bauman, 2007, p.
82).

Bauman (2007) dedica-se centralmente a esmiuçar essa gradual transformação da
sociedade moderna de produtores na atual sociedade de consumidores. O consumo deixou
de ser uma prática banal do dia a dia, com raízes antigas, que atravessou os séculos, para se
transformar no eixo organizador das sociedades do presente, fonte emanadora de inspiração
para a modelagem de uma enorme variedade de formas de vida e de padrões de relações
entre as pessoas. Na sociedade de consumidores, as pessoas são ao mesmo tempo
consumidoras e mercadorias. O ponto de virada seria a "revolução consumista", em que se
passou do consumo para o consumismo. Enquanto o consumo é uma ocupação das pessoas,
"consumismo é um atributo da sociedade" (BAUMAN, 2007, p.41), um arranjo social que
resulta da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos, a "principal força propulsora
e operativa da sociedade". Dessa forma, o consumismo surge quando o consumo assume o
papel central ocupado pelo trabalho na sociedade de produtores. Pode-se expandir o
pensamento do autor para outros aspectos da sociedade, como por exemplo, o consumo
diário da informação através dos jornais impressos.
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Bauman (2007) mostra os indícios de uma verdadeira invasão e colonização da vida
humana por visões de mundo e padrões de conduta inspirados e moldados pelo mercado. O
consumismo é o eixo central da economia e de todo o convívio humano. Junto com outros
autores, que têm apontado na mesma direção e ressaltado as formas como o consumo se
transformou no próprio ethos das sociedades do presente, Bauman (2007) sublinha nesse
livro a importância de se recorrer a conceitos que permitam lidar com fenômenos e
processos novos de "comodificação dos consumidores" e "comodificação do trabalho" –
elevação do consumidor à categoria de mercadoria vendável. Como define o autor, este
processo se efetiva porque a sociedade foi remodelada à semelhança do mercado
(BAUMAN, 2008, p. 76) e “as leis do mercado se aplicam, de forma equitativa, às coisas
escolhidas e aos selecionadores” (BAUMAN, 2008, p. 82).
Partindo desse pensamento, é possível refletir sobre o leitor de jornais popularesmassivos, que em muitas situações estariam na ordem de consumidor ao mesmo tempo em
que na ordem de mercadoria. Como consumidor, ele é aquele que compra o jornal para se
manter informado. E como mercadoria, ele se coloca como uma mercadoria que pode ser, a
qualquer momento, “trabalhada” pela mídia tornando um personagem das matérias. Os fait
divers mencionados anteriormente transformam o homem comum em protagonista de
histórias, que são divulgadas pelos jornais populares. Barthes (1964) considera que o fait
divers é constituído por duas notações: causalidade e coincidência. Para ele, o fait diver é o
acontecimento caracterizado pela perturbação de uma causa, por exemplo: “Mata e morre
no velório” (Manchete de capa do Super Notícia de 27 de março de 2009). Dessa maneira,
o fait diver converte-se, então, em uma verdadeira grade de sentidos, através da qual o
discurso jornalístico maneja uma ideia de destino. Os acontecimentos enquadrados numa
perspectiva de fait diver, as histórias que não remetem a nenhum lugar além delas próprias,
são uma das fórmulas mais antigas de fusão entre entretenimento e notícia, como já
abordados e a serem aprofundados no capítulo seguinte. Assim, considera-se que fait diver
não diz respeito necessariamente a uma pauta ligada a assuntos meramente bizarros ou
curiosos que se encerram neles mesmos, mas também a determinados tipos de
enquadramento feitos pelos jornais, questão que será também discutida mais adiante.
Da relação entre o jornal e o seu leitor, pode-se pensar ainda na crescente
segmentação dos jornais populares-massivos. Como se verá no capítulo seguinte, Amaral
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(2006) acredita que é nos processos de segmentação dos veículos para as classes C e D que
o entretenimento se faz mais presente, pois o jornalismo separa e distingue não apenas
públicos e produtos, mas tem o poder de determinar quem deve saber o quê sobre as
ocorrências diárias no mundo. Assim para ela, “a segmentação do mercado explica a
variação das pautas, dos enfoques e da linguagem, mas não deveria explicar a variação da
qualidade da informação”. (AMARAL, 2006, p. 30). Mas é preciso ficar atento ao fato de
que a segmentação dos jornais segue uma tendência mais ampla da sociedade atual.
E a segmentação se dá pela construção de diferentes contratos de leitura, que serão
abordados no capítulo três desta dissertação, tendo como base os estudos de Patrick
Charadeau, Elíseo Verón e Françoise Jost. Normalmente, são as pesquisas mercadológicas
encomendadas pelas empresas jornalísticas que se dispõem a revelar os hábitos de vida e de
leituras dos leitores. Supostamente mostram o gosto de cada leitor, mas este “gosto” não é
uma simples opção de vida. É também reflexo de histórias de exclusão que, se levada a
cabo também pelos jornais, auxilia a prorrogar a exclusão da maioria dos debates de
interesse público sobre a realidade social brasileira.
E é neste cenário que o jornalismo popular-massivo se insere e se apresenta aos seus
leitores. Faz-se necessário pensar, a partir de todas as reflexões deste capítulo, que
jornalismo é este? Qual a sua origem? Quais os seus valores-notícia? O próximo capítulo
irá abordar justamente tais questões.
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3

JORNALISMO POPULAR-MASSIVO
Diante da discussão feita no capítulo anterior acerca da comunicação

contemporânea, de modo particular sobre o jornalismo impresso, pode-se formular algumas
perguntas: haverá, de fato, um tipo de jornalismo que se pode definir como popularmassivo? Quais são as especificidades deste gênero e suas principais distinções em relação
aos jornais de referência? Que tipos de elementos são utilizados por este jornalismo para se
aproximar e cativar seu leitor? Suas notícias são sensacionalistas? E o que seria uma notícia
sensacionalista? Além dos fait-divers, da espetacularização e do sensacionalismo presentes
na imprensa em geral e, em particular, nos tabloides populares, quais seriam outras
categorias estruturantes deste gênero jornalístico? Ou tais categorias derivariam da matriz
cultural simbólico-dramática formulada por Martín-Barbero (2003) e Sunkel (1985). O
infotenimento - a junção entre entretenimento e informação, termo proposto por Dejavite
(2003) - poderia ser considerada outra matriz específica do jornalismo popular-massivo, ou
ela se espraiou pelas diversas práticas de comunicação na contemporaneidade, notadamente
no jornalismo contemporâneo?
São essas questões que nortearão as reflexões do presente capítulo, cujo propósito
fundamental é identificar as matrizes centrais do jornalismo popular-massivo para subsidiar
a seleção de categorias de análise do corpus da pesquisa, a ser empreendida no último
capítulo da dissertação.
Este capítulo faz, inicialmente, uma abordagem histórica do gênero popular-massivo
no jornalismo, apontando suas principais especificidades. No entanto, para entender essa
atual forma de fazer jornalismo é preciso também diferenciar o jornalismo popular do
jornalismo de referência ou tradicional, além de indicar seus traços comuns no contexto
contemporâneo. Para isto, faz-se necessário abordar as origens do termo popular-massivo,
bem como, conhecer as matrizes-culturais que deram origem a ambos e suas diferenciações.
Em seguida, promove-se uma discussão sobre as origens e marcas do
sensacionalismo na imprensa popular-massiva no mundo e no Brasil, como também seus
recursos narrativos – o melodrama e o folhetim – considerados por Martín-Barbero (2003)
como modos de escritura e leitura estruturantes da literatura popular-massiva em diversos
meios e gêneros de comunicação. Na sequência, tal discussão é enriquecida com a revisão
dos estudos sobre as matrizes culturais que ancoram o jornalismo de referência e o popular-
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massivo, quais sejam: a racional-ilumunista e a simbólico-dramática, respectivamente. Por
fim, investiga-se a perspectiva que propõe a junção dos termos informação e
entretenimento, ou seja, o infotenimento.
Este capítulo busca evidenciar também que o fazer jornalístico se submete às
imposições econômicas, ou seja, a empresa visa o lucro que o jornal trará. Mas, considerase que isso, por si, não determina o sucesso do jornal, seja na vendagem como também na
criação de um vínculo de pertencimento entre o veículo e o leitor. Isso apenas faz com que
as empresas segmentem seus produtos em prol de uma demanda existente. E hoje, vê-se por
todo o Brasil um investimento empresarial em jornais populares (Super Notícia e Aqui, em
Belo Horizonte, Extra e Lance!, no Rio de Janeiro, Diário Gaúcho, em Porto Alegre, e
outros), destinados a pessoas das classes C e D, um público-alvo que até então estava
esquecido.

3.1 Emergência e desenvolvimento do gênero popular-massivo

Quando se fala em jornalismo popular-massivo faz-se necessário estudar as matrizes
culturais populares, que irão permitir um melhor entendimento e compreensão de outra
lógica que permeia o jornalismo. Primeiro, é importante destacar que a junção dos termos
popular-massivo na área de comunicação advém de pesquisas de Martín-Barbero, sendo
abordado no livro Dos Meios às Mediações, publicado pela primeira vez no Brasil em 1987.
Nesta obra, o pesquisador apresenta uma análise cultural da comunicação relacionada a

aspectos da política, da sociedade e dos costumes sociais. O princípio norteador desta
abordagem propõe deslocar o eixo teórico dos estudos dos meios para os processos de
mediação, a partir da articulação de três dimensões: a sociabilidade, a ritualidade e a
tecnicidade. A sociabilidade refere-se à interação social permeada pelas constantes
negociações do indivíduo com o poder e com as instituições. A ritualidade relaciona-se com as
rotinas do trabalho imbricadas com a produção cultural. Já a tecnicidade refere-se às
características do próprio meio.
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Em outros termos, o que realmente importa para o autor é entender o processo
comunicativo em sua complexidade e globalidade, a partir do pressuposto de que a cultura
é a instância mediadora central das práticas político-sociais e comunicacionais. Nessa ótica,
Martín-Barbero rompe com a visão técnico-instrumental da comunicação, que privilegia o
estudo dos meios, ao propor um novo modelo de análise, que busca apreender a
multiplicidade de processos de usos, apropriações e negociações que ocorrem na relação
entre sociedade e meios.
O autor propõe ainda, a redescoberta do popular como campo de estudo na área de
comunicação, na perspectiva de uma investigação histórica, como parte constituinte do
processo histórico, acrescentando: “o caminho que levou as ciências sociais críticas a
interessarem-se pela cultura, e particularmente pela cultura popular, passa em boa parte por
Gramsci”, expoente de um conceito central para redirecionar a perspectiva de análise das
relações entre culturas hegemônicas e subalternas, assim como, culturas populares e
massivas. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 116). Trata-se do conceito de hegemonia que,
para Gramsci, é fruto de um “processo vivido”, feito não só de força e dominação exercidos
pelas classes dominantes, mas, sobretudo, de negociação, de construção e apropriação de
sentidos, de sedução e de cumplicidade.

Gramsci liga cultura popular à subalternidade, mas não de modo simples. Pois o
significado dessa inserção diz que essa cultura é inorgânica, fragmentária,
degradada, mas também que esta cultura tem uma particular tenacidade, uma
espontânea capacidade de aderir às condições materiais de vida e suas mudanças,
tendo às vezes um valor político progressista, de transformação. (MARTÍNBARBERO, 2003, p.117).

Assim, a partir do ponto de vista gramsciano, o valor do popular não se resume
apenas à autenticidade ou beleza, mas sim, à sua representatividade sociocultural.
Basicamente, o popular tem a capacidade de materializar e de expressar o modo de viver e
pensar das classes subalternas, as formas como sobrevivem e as estratégias através das
quais filtram e reorganizam o que vem da cultura hegemônica, e o integram e fundem com
o que vem de sua memória histórica. Sob esse prisma, a cultura popular, para MartínBarbero (2003) é construída de saberes inúteis à colonização tecnológica que,
marginalizada, carrega simbolicamente a cotidianidade e a converte em espaço de uma
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criação muda e coletiva. É também um estilo de intercâmbio social, de inventividade
técnica, de resistência moral.
Por muito tempo, nos círculos sociais das elites, viu-se o popular como sinônimo de
pobreza, além de ignorar sua existência e relevância cultural. Martín-Barbero (2003)
entende que essa visão expressa um mito tão forte que falar em popular evoca
automaticamente o rural, o camponês, com todos os traços que compõem sua identificação:
o natural e o simples, qualidades que seriam perdidas ou superadas pelo homem urbano.
Esta concepção equivocada somada à homogeneização promovida pela Indústria Cultural
pode-se inferir que dizer urbano é falar qualquer coisa menos do popular. Para contrapor a
essa noção, emerge uma nova percepção do popular fundamentada na crítica cultural.
Nesse sentido, Martín-Barbero (2003) propõe a redefinição da cultura que seja
capaz de se compreender a sua natureza comunicativa - seu caráter de produtor de
significações e não, de mera circulação de informações -, no qual o receptor não seja visto
como um simples decodificador, e sim, como um produtor de sentidos. Ele relaciona
cultura, indústria e meios massivos de comunicação, afirmando que aquilo que acontece
culturalmente com as massas deve ser encarado como questão democrática, ou seja, todos
têm direito à participação.
É preciso pensar o popular-massivo a partir do viés proposto por Martín-Barbero
(2003), que coloca o folhetim como um predecessor do jornalismo popular-massivo. O
pesquisador afirma que, os folhetins ou romances em série surgiram na primeira metade do
século XIX. Inicialmente, eram partes do jornal em que se publicavam variedades, como
críticas literárias, resenhas teatrais, anúncios diversos e receitas culinárias (sempre em
forma de rodapé). Em 1836, estes romances seriados passam a ocupar o espaço do folhetim.
E foi, neste momento, que o folhetim passou a designar a própria forma literária que
emergia naquele período. O pesquisador explica que com a transformação da imprensa em
empresa comercial, fato datado nos anos de 1830, houve o acirramento na concorrência
entre os jornais franceses La Presse e Le Siècle. Em nome da disputa e com objetivo de
atrair mais e mais leitores, os jornais incluíram em suas páginas os folhetins, os horóscopos,
os quadrinhos. Outro fator importante nesta disputa foi a inovação tecnológica representada
pela prensa rotativa, que permitiu o aumento da tiragem de 1.100 páginas impressas por
hora para 18 mil.
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Assim, o folhetim surgiu como o primeiro texto escrito para um público específico:
o operariado francês e se caracterizou como texto popular, feito para o entretenimento das
massas. Suas matérias eram baseadas em notícias do próprio jornal, como assassinatos,
sequestros, estupros e crimes que faziam parte da vida dos operários. Na concepção do
autor (2003), ele não era nem informação jornalística nem ficção e, sim, uma mistura dos
dois. Produzidos para um público ainda imerso na cultura oral, que não dominava a escrita,
os folhetins eram impressos em tipografia de letras grandes e espacejadas. Outras
características: narrativa fragmentada em episódios, a fim de facilitar a leitura “nãoespecializada” das massas; uso de estratégias de sedução do leitor que incluía interferências
dele nos acontecimentos narrados, fato que podia se dá por meio das cartas ao jornal; e,
finalmente, o “suspense”, espécie de “marca registrada” do folhetim, que possuía a função
de manter viva a curiosidade do leitor e o seu interesse pelo próximo episódio. Como
qualquer outro gênero, o folhetim estabelece um pacto de leitura e incorpora os leitores às
condições de produção através de dispositivos mencionados.
Para Amaral (2006), o folhetim teve como base o melodrama, sendo elemento chave
da industrialização da imprensa na Europa, por constituir-se no primeiro texto escrito no
formato popular de massa e por ter concedido o status de personagem às classes
trabalhadoras. A autora descreve os atributos gerais do folhetim:
Entre os atributos gerais do folhetim estão: caracterização maniqueísta dos
personagens, simplificação, suspense, superposição e saga autobiográfica. Ele
sincretiza elementos do cordel – produzido pelo povo – como herói todo
poderoso e a luta entre o bem e o mal. Vários folhetins têm crítica direta e ou
indireta aos problemas sociais da época. Entre outras características, estão o
suspense (para reforçar o contato com o leitor) e a redundância (pois tudo deve
ser explicado). (AMARAL, 2006, p.75).

Resumindo, “o folhetim irá tematizar o mundo do popular-urbano, que até então não
tinha merecido nenhuma manifestação da cultura de massa”, explica Cristiane Brum
Bernardes (2004, p. 23 e 24) em sua dissertação. Ela afirma que, nessa operação de mostrar
coisas que ainda não haviam sido mostradas, como os cárceres, os asilos e orfanatos, a vida
de mulheres e crianças, a relação entre a miséria e a prostituição, entre outros temas, o novo
gênero massivo acabou gerando uma forma de identificação peculiar com as classes
populares. Já, no final do século XX, com a imprensa de massa estabelecida na Europa e
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nos Estados Unidos, o destaque é para os jornais populares, de baixo preço e altas tiragens,
e com o aproveitamento das estratégias aperfeiçoadas pelo folhetim.
No Brasil, os folhetins foram os primeiros elementos de sensacionalismo
introduzidos na imprensa e tiveram um papel representativo na construção da identidade
brasileira. O primeiro folhetim nacional foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo,
autor que vivenciou um momento histórico importante para a Literatura Brasileira, que
buscava identidade própria, autonomia e ser valorizada em uma nação independente. De
acordo com Marlyse Meyer (1996), surge em 1844, no “rodapé” do Jornal do Commercio,
A Moreninha, que com a grande popularidade por ele alcançada junto ao público leitor, fica
definitivamente marcada com as características do romance-folhetim, a história do romance
brasileiro em seus primórdios.
Para a pesquisadora, outra característica peculiar deste romance foi a de multiplicar
e difundir o gosto pela leitura numa época em que nem todos eram alfabetizados, mas nem
por isso, deixavam de apreciar os enredos folhetinescos:
Considerando-se o nível de analfabetismo no Brasil fica uma pergunta: até que
ponto as classes populares podiam consumir os romances ditos populares que
lhes eram destinados “naturalmente”? É verdade que, neste país formado pelos
padrões da oralidade, onde, nos primórdios do folhetim, dominavam as famílias
extensas e casas recheadas de serviçais e, mais tarde, as habitações populares
coletivas, cortiços e vilas operárias, há de se levar em conta o efeito multiplicador
de uma oitiva coletiva durante os serões. (MEYER, 1996 p.382.).

A partir deste momento, o folhetim passaria a fazer parte da vida dos leitores
brasileiros, encontrando no país colaboradores que passaram a escrever e a atender esta
nova modalidade de publicação. Aos poucos, ele se disseminou entre as classes mais
populares e deixou de ser lido apenas por uma elite feminina em seus momentos de ócio.
Tanto na França, onde nasceu, em 1836, quanto aqui no Brasil, o romance folhetim
alcançou proporções extraordinárias, passando a compor o cotidiano e o imaginário dos
leitores. Este fenômeno se deu concomitantemente à abertura e publicação de jornais, daí a
dificuldade de se saber quem mais se beneficiou da importância do outro: o veículo ou o
instrumento, pois se tratou de uma importante relação de troca.
Para os jornais o arranjo era extremamente vantajoso, já que o número de leitores
teve um salto vertiginoso que fez, em determinados momentos, a publicação dos romances
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folhetim fracionados diariamente ser o sustentáculo de vendas. Para os autores, apesar das
dificuldades iniciais com a novidade na forma de publicar, as estruturas folhetinescas foram
pouco a pouco sendo assimiladas como estratégia apelativa a ser usada na construção dos
romances. A curiosidade do leitor era aguçada a cada final de capítulo, fato que garantiu a
vendagem e aumentou o número de assinantes. Muitas vezes, o sucesso comercial do jornal
dependeu desta estratégia.
Inicialmente configurado como uma simples técnica de publicação de histórias, o
folhetim alterou profundamente as características do romance enquanto gênero literário,
tanto em seu país de origem – França - quanto no Brasil. Os fatos narrados passaram a ter
mais destaque que a caracterização dos personagens e funcionaram como elos de uma
cadeia vertiginosa de eventos. Nos jornais brasileiros da época, começam a surgir
publicações neste formato de autores nacionais, tais como Alencar, Macedo, Machado, que
se instalam “no andar térreo” da folha, criando ali, pela diversidade de temas, uma espécie
de universidade popular, em que se ensinava sem pedantismo e se aprendia sem esforço.
Nos jornais de hoje, raramente encontra-se o folhetim propriamente dito-, mas,
encontra-se heranças de seu estilo, forma e valores são perceptíveis na mídia como um
todo, traduzindo um gosto que se fez popular historicamente no movimento dialético da
imprensa em direção aos modos de narrar populares e, sobretudo, pelo acolhimento desses
produtos entre os setores populares. Segundo Meyer (1996), os fait divers dramatizados e
narrados como ficção, ilustrados com gravuras de grande impacto, ofereciam às classes
populares as mortes, desgraças, catástrofes, sofrimentos e notícias, com as quais ela se
deleitava. Trata-se da folhetinização da informação, que vai permear a estrutura da
informação atual e, que, ao não separar o público do privado, torna tênue a fronteira entre
imprensa marrom e imprensa “séria”.
O folhetim desloca-se do popular ao massivo sem passar pelos lugares “cultos”,
porém, o processo não reflete unicamente os interesses comerciais, mas também, a do
imaginário popular. A incorporação do mundo do leitor se dá, para Martín-Barbero (2003),
por intermédio de dispositivos de reconhecimento de um leitor imerso na cultura oral, da
fragmentação da leitura, da organização em episódios, do suspense, do relato, da
experiência da violência e da luta pela sobrevivência e, por último, um que nos interessa
particularmente: da identificação do leitor com os personagens das matérias.
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Assim, uma das principais características do folhetim é o envolvimento entre o leitor e a
obra. Ou seja, o folhetim dirige-se às mesmas pessoas sobre as quais discorre.
Martín-Barbero considera ainda que, o termo popular sempre foi carregado de
preconceito, que surgiu a partir da sua deslegitimação, em três aspectos. Em primeiro, tudo
o que agrada aos receptores populares seria de mau gosto, refletindo um gosto sem
distinção, isto é, o “sem gosto”, exemplificado pelas vulgaridades como a telenovela.
Também acontece uma deslegitimação da cultura dos gêneros narrativos populares, que
passam a configurar apenas uma estratégia de captação de pessoas ignorantes, em oposição
à cultura de autor, que identifica a verdadeira arte. E, por último, há a deslegitimação do
modo popular de receber os produtos culturais e desfrutar as coisas: tumultuado, ruidoso,
apaixonado.
Em análise similar a de Martín-Barbero, Guillermo Sunkel (1985) acredita que a
representação do popular seja um mecanismo importante nos produtos jornalísticos desse
gênero, sejam eles derivados diretamente do folhetim ou não. Dessa maneira, o jornal
popular seria, então, um gênero que conjuga duas matrizes culturais distintas, relacionadas
às formas narrativas da cultura popular (folhetim, lira etc.) e às formas narrativas
desenvolvidas pelo capitalismo (novela, jornalismo, relato histórico etc.). Em permanente
tensão dentro das formas simbólicas, cada matriz implica diferentes representações do
popular e diferentes tipos de jornais populares. O desenvolvimento dessas matrizes
culturais, para Sunkel (1985), também é um fenômeno histórico, relacionado à colonização
e formação dos Estados Nacionais após a independência, que acompanha a constituição
política das classes populares e seu reconhecimento pelas elites.
A partir dessa contextualização, um aspecto chama a atenção sobre o fenômeno do
jornalismo popular-massivo na contemporaneidade, a busca por um jornalismo popular
“sério”, jornalismo que Gines (2003) chama de “nuevos tabloides populares de calidad”.
Ele (jornal popular-massivo) é um meio de comunicação que cresce em todo o mundo.
Giner cita alguns: El Comercio e Correo, no Peru, La Nación, na Costa Rica, Al Dia e
Nuestro Diário, na Guatemala, Super Express, na Polônia, Correio da Manhã, em Portugal.
Para o pesquisador, os novos tabloides latino-americanos e europeus buscam também
investir na qualidade para atender a uma demanda sempre crescente de um público
pertencente às camadas C e D, até então desconsiderados pelos jornais impressos de
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referência. A maioria vende exemplares avulsos, tem preços muito baixos, é editada em
poucas páginas, foca publicidades destinadas ao grande público, depende da estrutura de
uma “editora mãe” e não aposta, necessariamente, em sexo e escândalos, conforme Amaral
(2005). Mas, fica a pergunta: será que os jornais populares-massivos estão, de fato, em
busca desta qualidade preconizada por Giner?
E como o jornalismo popular vem se tornando uma tendência mundial, no Brasil,
grandes empresas de jornalismo investiram no setor. Entretanto, para que a estratégia dê
certo, Giner (2003) argumenta que é necessário um grande cuidado com a credibilidade do
veículo. Exatamente foi este o ponto fundamental das críticas feitas ao jornalismo tido
como popular desde a década de 1970 e uma das razões para a crise mundial da atividade
nos anos 1990. Desta maneira, as empresas não apostam somente em novas estratégias de
marketing ou gestão de negócios, mas também numa fórmula renovada para os produtos
jornalísticos. Uma fórmula que inclui o conteúdo e a apresentação dele, o gerenciamento de
recursos e a publicidade, as condições de trabalho e as rotinas produtivas. Um gênero
renovado estrategicamente para alcançar um público massivo e atrair investimentos
publicitários também massivos. Um gênero que não é puramente comercial, ou massivo, ou
sensacionalista, ou popular, mas uma conjugação de diferentes fórmulas com o intuito de
ser bem recebido por classes tradicionalmente excluídas do hábito de compra e leitura de
jornais impressos.
É interessante notar que o modelo de negócios de um jornal popular de qualidade é
similar a todos os produtos. Segundo a pesquisa de Giner, jornais populares de qualidades
são “produtos excelentes, têm redatores e editores brilhantes e são publicados por
companhias editoras fora de moda”. (GINER. 2003, p. 3). Ele ainda especifica como deve
ser um jornal de qualidade:
Vender principalmente exemplares avulsos (95% da circulação)
Vendê-los a um preço muito baixo (a metade do que a imprensa regular
cobra em muitos destes mercados).
Manter reduzida a paginação (24 a 36 páginas em média)
Conseguir nova publicidade para novos consumidores massivos.
Publicitar, publicitar, publicitar.
E aproveitar as sinergias da editora “mãe” (pacotes publicitários, rede de
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distribuição, serviços gerais, e plantas impressoras). (GINER, 2003, 2)3.
Tradução nossa.

Nessa linha de raciocínio, Amaral (2006) enfatiza a falta de sistematização de
aportes teóricos destinados a caracterizar o segmento popular da grande imprensa. O
conceito de sensacionalismo, por exemplo, frequentemente, utilizado para definir os
produtos jornalísticos populares, na avaliação desta autora, não dá conta de apreender toda
a complexidade destas novas formas de popularização do jornalismo impresso, uma vez
que ele “corresponde mais à perplexidade com o desenvolvimento da Indústria Cultural no
âmbito da imprensa do que um conceito capaz de traduzir os produtos midiáticos populares
mais recentes”. (AMARAL, 2006, p. 1). Esse assunto foi amplamente abordado no capítulo
2.
Inúmeros equívocos são apontados por Amaral (2006) em relação às impressões
sobre os jornais populares-massivos, entre os quais se destacam: considerá-los como meros
instrumentos de manipulação e degradação cultural e feitos para atenderem a demandas
eminentemente mercadológicas:
É evidente a necessidade de uma postura crítica em relação ao jornalismo
produzido por eles, mas antes de tudo, é preciso entender que eles não se
conectam com o mundo do leitor de uma maneira superficial, mas utilizase de estratégias históricas, de aproximação com o “mundo da vida” em
contraposição aos jornais de referência que dão conta da “vida do mundo”.
(AMARAL, 2006, p. 3).

Sintetizando, a autora ressalta que os produtos jornalísticos populares promovem uma
conexão com a vida cotidiana de vários segmentos sociais ligados às classes populares que
merecem ser investigados com um aparato teórico que tome a cultura como um espectro e
responda sobre suas relações com a mídia. Mais que isso, tais produtos devem ser pensados
como possibilidades de construção de um jornalismo de qualidade e de interesse público.
Considerando que o principal objetivo desta pesquisa é analisar as Estratégias

3
Texto original: Vender principalmente ejemplares sueltos (el 95 por ciento de la circulación); Venderlos a
un precio muy bajo (la mitad de lo que la prensa regular cobra en muchos de estos mercados); Mantener
reducida la paginación (24 a 36 páginas en promedio); Conseguir nueva publicidad para nuevos consumidores
masivos; Publicitar, publicitar, publicitar; · Y aprovechar las sinergias de la editora “madre” (paquetes
publicitarios, red de distribución, servicios generales, y plantas impresoras). (GINER, 2003, p. 2).
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utilizadas pelo Super Notícia para conquistar seu leitor, a notícia será discutida como um
campo relevante na construção do presente social. Ela será analisada a partir do princípio
que a notícia é resultado da atividade diária dos jornalistas que a partir da cultura
profissional, da organização do trabalho, dos processos produtivos, no trabalho da
enunciação, produzem discursos. A operação sobre os vários discursos resulta em
construções chamadas de notícias. O jornalismo popular-massivo, muitas vezes, usa de
estratégias sensacionalistas em suas chamadas. Este é o próximo item de discussão.

3.2

Origens e traços do sensacionalismo

Seguindo definição de Marialva Barbosa (2004), pode-se dizer que no
sensacionalismo “está contida a ideia de um gosto popular que coloca como prioritário um
tipo de conteúdo que apela ao extraordinário, que foge ao comum, que se aproxima do
inominável, o sensacional”. Mas falar do sensacional merece uma atualização do termo,
uma vez que agora ele não mais comporta o que chamamos de jornal popular.
O termo sensacionalismo, frequentemente utilizado para definir produtos
jornalísticos populares, já não tem sido um conceito apropriado, pois se trata de uma
expressão muito ampla que traz equívocos teóricos, além de não comportar as novas formas
de popularização da imprensa atual. O sensacionalismo é um modo de caracterizar o
segmento popular da grande imprensa, uma percepção do fenômeno localizada
historicamente e não, o próprio fenômeno. Conforme Amaral (2005), tal percepção
corresponde mais à perplexidade com o desenvolvimento da Indústria Cultural no âmbito
da imprensa do que um conceito capaz de traduzir os produtos midiáticos populares mais
recentes4. (AMARAL, 2005, p. 1).

4

O levantamento que faz Marques de Melo (1971), citado por Amaral (2008), para justificar, em 1969, a
escolha do tema Sensacionalismo para a I Semana de Estudos da ECA mostra que o termo está relacionado ao
movimento de William Hearst e Joseph Pulitzer, nos Estados Unidos, no final do século XIX. No Brasil, o
termo começou a ter repercussão nos artigos de Brito Broca sobre as inovações da imprensa brasileira em
1900 e de Lima Barreto, que realizou uma comparação entre jornais nas primeiras décadas do século XX. Em
1930, o sensacionalismo brasileiro passou a ser alvo de campanhas críticas.
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Para Angrimani Sobrinho (1995), o sensacionalismo é tornar sensacional um fato
jornalístico que, em outras circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento. Ele
afirma que se trata de sensacionalizar aquilo que não é necessariamente sensacional,
utilizando-se para isso de um tom escandaloso, espalhafatoso. Dessa forma, o
sensacionalismo é a produção do noticiário que extrapola o real e superdimensiona o fato.
O autor contextualiza a história do sensacionalismo e trata da linguagem específica que
remete ao inconsciente dos consumidores para, assim, atender necessidades psicológicas
coletivas. De acordo com pesquisa desenvolvida por ele, o sensacionalismo existe na
imprensa desde os primórdios. Assim, ele aparece nos primeiros jornais franceses. Surgidos
entre 1560 e 1631, esses jornais, como Gazette de France e Nouvelles Ordinaires, traziam
notícias sensacionalistas e fantásticas, com o objetivo de agradar ao seu leitor. Mas quem
de fato inaugura a imprensa sensacionalista na França são os jornais Le Presse e Le Siècle,
cujos folhetins apareciam em destaque nas páginas – ficava no rodapé do jornal,
geralmente, na primeira página e era destinado ao entretenimento, conforme vimos no item
um deste capítulo.
Os recursos narrativos utilizados pelo jornalismo popular-massivo de origem estão
no melodrama e no folhetim – este último já mencionado neste capítulo -, segundo Amaral
(2007), geram deslizamentos nos propósitos mais nobres do jornalismo. Mas, o uso desses
recursos não é explicado somente a partir do sucesso comercial das empresas jornalísticas.
É preciso lembrar que o leitor popular, afastado da imprensa de referência, normalmente, se
identifica com esse tipo de narrativa, mais próxima do seu mundo. Martín-Barbero (2003)
vai além, pois considera o uso de uma matriz dramática no jornalismo como um movimento
duplo que articula as demandas sociais e as dinâmicas culturais às lógicas do mercado.
Retomando Martín-Barbero (2003), o melodrama pode ser caracterizado como um
espetáculo popular relacionado a formas de oralidade, que emergiu especialmente na
França e Inglaterra, desde o final do século XVIII. Está ligado em mais de um aspecto com
a Revolução Francesa e com a transformação do populacho em povo. As paixões políticas e
as violentas cenas vividas na Revolução exaltaram a imaginação e exacerbaram a
sensibilidade das massas que podiam colocar suas emoções em cena (MARTÍNBARBERO, 2003, p. 157-158). Sua ligação à literatura oral tornou-se ainda maior quando,
na Inglaterra e França, para preservar o “teatro verdadeiro”, foi proibido o teatro popular. A
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alternativa encontrada, naquela época, pelas camadas populares que não tinham acesso à
leitura foi usar de recursos narrativos que inseriam as camadas mais pobres da população.
Assim, o melodrama está intimamente ligado à literatura oral aliada à mímica, aos efeitos
sonoros, truques cenográficos e às canções.
Diante disso, o melodrama é encarado como uma espécie de macrogênero que inclui
a telenovela, o folhetim, o radioteatro, a literatura de cordel, entre outros. Para MartínBarbero (2003), o gênero é uma estratégia de comunicação ligada profundamente aos
vários universos culturais. Ele aparece, segundo o autor, como modos de escritura e de
leitura, um lugar de onde se lê e se decifra o sentido de um relato. No popular-massivo, o
gênero melodramático faz a ligação entre a indústria, o texto e o público; entre as Matrizes
Culturais e formatos industriais e comerciais.
Na imprensa norteamericana, o sensacionalismo (uma das expressões do
melodrama) se efetivou, de fato, com a popularização da imprensa, que aconteceu por
intermédio do aperfeiçoamento das técnicas de impressão, expansão do telégrafo (este fato
permitiu que as notícias fossem publicadas diariamente), do desenvolvimento do telefone e,
ainda, do surgimento de anúncios. Um exemplo já mencionado nesta dissertação foi o
jornal New York Sun, que ao se aproximar das camadas populares deixou de lado os artigos
opinativos para abordar o cotidiano das pessoas comuns. Para Amaral (2006), esses
episódios do cotidiano eram narrados para assegurar a fidelidade dos leitores. Além deste,
outros jornais americanos foram acusados de “lepra moral”, pois abordavam a notícia na
sua forma de entretenimento, baseando-se em histórias de divórcios, estupros, pecados,
assassinatos brutais e fofocas a respeito do clero.
No entanto, o marco dos jornais sensacionalistas para o público norte-americano foi
a partir da criação dos jornais New York World e o Morning Journal, que tiveram preços
baixos e publicavam dramas ilustrados por chamativas manchetes. Ambos foram lançados
na década de 1830. Os dois jornais publicavam notícias sem importância, informações
distorcidas, traziam falsas histórias, quadrinhos, além de premiações e sorteios. Destes
periódicos também derivaram a palavra imprensa amarela, que designava um personagem
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de história em quadrinhos que vestia uma camisola amarela. No Brasil, o termo foi
substituído por imprensa marron5, de acordo com Amaral (2006).
Depois dessa fase, houve a estagnação da imprensa amarela em virtude da pressão
da burguesia americana que não aceitava os exageros deste tipo de jornalismo. Em 1919,
surgiu outro marco no sensacionalismo, o jornal Illustrated Daily News, na cidade de Nova
Iorque: suas características novas, como o uso de fotos e dramatizações, se inspiraram no
cinema da época. Ele chegou a alcançar um milhão de leitores.
No Brasil, os primeiros elementos sensacionalistas introduzidos na imprensa
aconteceram através dos folhetins, nos anos de 1840, conforme já mencionado. Já a
sistematização dos estudos sobre o sensacionalismo brasileiro se deu apenas em 1969,
através das palestras da Semana de Estudos da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA-USP). Naquela ocasião, os palestrantes partiram do
pressuposto que todo o processo de comunicação é sensacionalista. Segundo Amaral (2006,
p. 20), o sensacionalismo “mexe com sensações físicas e psíquicas e apela às emoções
primitivas por meio de características místicas, sádicas e monstruosas”. Neste evento, o
jornalista Alberto Dines dividiu o sensacionalismo em três grupos: o sensacionalismo
gráfico (ocorre com uma grande desproporção entre a importância do fato e a ênfase no
visual), o sensacionalismo linguístico (baseado no uso de determinadas palavras) e o
sensacionalismo temático (emoções e sensações são usadas, sem se preocupar com a
responsabilidade social da matéria).
Contudo, para Amaral (2006), existem vários equívocos envolvendo o termo
sensacionalismo, uma vez que, os produtos jornalísticos destinados às classes B, C e D são,
normalmente, rotulados de “sensacionalistas”. Alguns autores, no entanto, preferem o
termo “popularesco” para abordar a incorporação de características culturais populares
pelos meios de comunicação com objetivo específico de obter audiência. Já Amaral prefere
o termo “jornalismo popular” por considerar o termo menos preconceituoso, além de
compreender um pouco melhor a lógica destes jornais. Apesar de saber que o termo é
5

Imprensa Marrom, segundo a primeira edição do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 1994, de Aurélio
Buarque de Holanda Ferreira, é "a que explora o sensacionalismo, dando larga cobertura a crimes, fatos
escabrosos e anomalias sociais". De acordo com Argemiro Ferreira, no texto Hearst, Pulitzer e as cores do
jornalismo, publicado no Observatório de Imprensa,as cores amarelo e marrom dizem do mesmo tipo de
jornalismo. A definição é bem parecida com a usada no Webster americano para "yellow journalism":.como o
yellow americano, o marrom brasileiro é também xingamento - em especial quando alguém, quase sempre
encarrapitado no poder, não gosta das verdades incômodas saídas no jornal.
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polêmico, Amaral (2006) justifica a escolha com dois motivos: esta imprensa se autotitula
popular e também é bem consumida pelo seu público-alvo.
Atualmente, o termo tem sido muito usado e, por isto mesmo, tem sido empregado
de forma muito genérica. Ele revela, porém, características que estão disseminadas na
mídia de forma ampla. Para Marcondes Filho (1989), o que diferencia um jornal dito
“sensacionalista” de outro dito “sério” é a intensidade, ou seja, é “o grau mais radical de
mercantilização da informação: tudo o que se vende é aparência e, na verdade, vende-se
aquilo que a informação interna não irá desenvolver melhor do que a manchete”.
(MARCONDES FILHO, 1989, p. 66). Historicamente, o sensacionalismo está muito
relacionado ao jornalismo que privilegiava a superexposição da violência por intermédio da
cobertura policial e da publicação de fotos chocantes, de distorções, de mentiras, e da
utilização de uma linguagem composta por gírias e palavrões.
No entanto, para Amaral (2006), muitas vezes, ao se afirmar que um jornal ou
programa é sensacionalista, também se revela uma noção equivocada da atividade
jornalística, uma visão problemática por desprezar os aspectos culturais que a envolvem e
uma compreensão simplista que reduz os jornais e programas populares à manipulação,
degradação ou interesse comercial. Quando se diz que os produtos jornalísticos populares
distorcem os fatos, pressupõe-se que haja uma maneira certa de narrá-los, concepção muito
ligada à noção da notícia como espelho dos fatos, segundo a qual, por ser imparcial e
objetiva, a grande mídia "refletiria" a pluralidade e a diversidade de opiniões que existe na
sociedade. Essa teoria tenta construir a imagem do profissional como mediador entre os
acontecimentos e seus leitores/ouvintes/espectadores. Assim, pode-se afirmar que a teoria
do espelho sobrevive na contramão das evidências das pesquisas em comunicação dos
últimos 30 anos – sobretudo, porque tem servido de importante fonte de legitimidade à qual
recorrem empresários de comunicação e jornalistas “vitoriosos”.
Outra definição importante no estudo do sensacionalismo é o grotesco. No livro O
império do grotesco (2002), os autores Muniz Sodré e Raquel Paiva, definem o termo como
a estética da violência de contrários: o harmônico e o desarmônico, o bonito e o feio, o
proporcional e o desproporcional. Dessa forma, o grotesco sempre se revela na
desproporção das formas canônicas, clássicas. Já na comunicação de massas, o grotesco é a
estratégia das diferenças entre formas nacionais e internacionais de apropriação da cultura
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popular. Isso significa que ele se revela quando há diferenças de classes sociais e culturas
que efetivamente se manifestam com força no espaço urbano das grandes cidades, onde
existem migrantes de diversas regiões, com costumes e pontos de vista variados. Quando
essas diferenças culturais se aglutinam e tentam fazer uma programação que agrade a
massa, as culturas se misturam. Quando essa aproximação ocorre sem a devida mediação
ou sem os efeitos do riso, temos um riso nervoso ou, às vezes, triste.
Assim, muitas vezes, cobra-se do jornal popular que suas notícias tenham
exatamente o mesmo formato das publicadas num jornal de referência. Muitas críticas aos
exageros e às distorções da imprensa popular, pertinentes do ponto de vista ético, recaem
no outro extremo de imaginar possível uma notícia que refaça o fato do jeito que ele
aconteceu. Em outras palavras, a notícia deve ser pensada como forma narrativa e, por isso,
é pautada por símbolos, estereótipos, frases feitas, metáforas e imagens. É preciso
considerar que um jornal ou telejornal destinado ao público popular não pode se utilizar dos
mesmos recursos do um jornal tradicional, uma vez que, seus públicos/leitores são
diferentes. Entretanto, os relatos noticiosos no segmento popular se utilizam de formas
narrativas com características melodramáticas, grotescas e folhetinescas, sendo este tipo de
narrativa uma estratégia para seduzir o seu leitor.
Para Sunkel (1985), o sensacionalismo deriva diretamente da matriz simbólicodramática, definindo-a a partir de três elementos: princípio de classificação e
hierarquização das temáticas diferente do operante na tradição racionalista; apresentação
das temáticas e dos fatos noticiosos com recursos gráficos desproporcionais aos textos ou
com mescla entre os dois; tratamento das temáticas e dos fatos que sempre explora o lado
humano das situações, apelando à subjetividade dos leitores (SUNKEL, 1985). Para o
autor, tanto a lira popular quanto o jornal sensacionalista fazem uso dos três elementos e,
por isso, ocorre a hibridação entre os gêneros.
A partir das proposições acima, percebe-se uma necessidade de novos estudos
acerca do sensacionalismo dos jornais populares, uma vez que se pode inferir que essa
prática jornalística usa do sensacionalismo como estratégia de comunicabilidade com seus
leitores, apropriando-se de uma matriz cultural e estética diferente da matriz utilizada pela
imprensa tradicional. Diante disso, Amaral (2004) se propôs a identificar em Lugar da
Fala do Diário Gaúcho, como é que o jornal popular-massivo, especificamente o Diário
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Gaúcho, se pauta por uma visão prévia de seu público. Para ela, os lugares de Fala são a
representação das posições sociais e da posse de capital simbólico dos agentes sociais
envolvidos, principalmente do jornal e os leitores, que geram Modos de Endereçamento
específicos. Para explicitar estes lugares, a autora foi às origens do jornalismo de referência
e do popular, por meio de suas matrizes culturais. Nesta perspectiva, o entendimento destas
matrizes também se faz necessário.

3.3

Matrizes-culturais

Quando o assunto é imprensa, pode-se visualizar pelo menos dois grandes universos
culturais diferentes, que convivem permanentemente: as matrizes racional-iluminista e a
dramática, sendo que a primeira se faz presente no jornalismo referência e a segunda, no
jornalismo popular. Falar em matriz é abordar o funcionamento social de relatos e, diante
disso, é preciso lembrar que várias matrizes culturais coexistem na imprensa brasileira,
muitas vezes, no mesmo jornal, e se cotejam dia a dia. Trata-se de expressões deformadas,
re-funcionalizadas, mas que ativam uma memória que as coloca em contato com diversos
imaginários.
Cada Matriz vai tornar visíveis determinados atores, conflitos e espaços, determinar
a forma como o popular é representado, pois diferencia entre identidades políticas e
identidades sociais (Sunkel, 1995). O autor estudou a imprensa chilena a partir das duas
matrizes culturais, mostrando que nenhum jornal consegue ser expressão pura de uma
determinada Matriz, pois o massivo é um lugar de articulação delas. Abordando o
jornalismo impresso, Sunkel mostrou que a imprensa tradicional trabalha com a matriz
racional-iluminista, mas tem um viés na dramática. As diferenças estão expostas a seguir:
A Matriz racional-iluminista tem origem no habitus profissional do jornalista. Ela
está inserida na cultura popular com ideologias políticas de corte iluminista (principalmente
o marxismo, o anarquismo, o liberalismo) e busca, conforme Sunkel, transformar a matriz
cultural preexistente por considerá-la um vestígio de uma época histórica superada.
Expressa elementos como a razão, o progresso, a educação e a ilustração. A linguagem
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característica é regida pelo mecanismo da generalização, ou seja, o que é particular só
adquire significado quando aparece como objeto de generalização, processo que requer
abstração. Já a matriz simbólico-dramática, típica do jornal popular, foi introduzida na
imprensa pela indústria das comunicações e setores empresariais.
A matriz racional-iluminista refere-se ainda a uma identidade do tipo político —
que apela para elementos mais conscientes do mundo popular — e a dramática, com ampla
acolhida popular, refere-se a identidades de tipo social e utiliza uma linguagem concreta,
dando lugar a uma representação mais cultural do popular. Os jornais baseados numa
matriz dramática não reconhecem no público um sujeito político ou, ao menos, sujeito de
um discurso sobre a história e baseiam-se nos modos de conhecimento populares. Sunkel
(1985), ao analisar caso da imprensa chilena, encontra, na estética melodramática da lira
popular, semelhanças com os jornais sensacionalistas: a ênfase no drama humano, as
histórias sanguinolentas, o relato dos ídolos de massa, o mundo dos esportes e do cinema.
Pode-se dizer que a matriz dramática é fruto de uma concepção religiosa e
dicotômica do mundo (bem e mal, ricos e pobres etc.). A linguagem é baseada em imagens
e pobre em conceitos, e os conflitos histórico-sociais são apresentados como interpessoais.
A estética é sensacionalista e melodramática. Para Sunkel (1985), o sensacionalismo pode
ser definido a partir de uma operação de hierarquização de temáticas distintas daquelas que
operam na tradição racionalista: a escolha de temáticas não sérias ou relevantes, a
apresentação de recursos tipográficos desproporcionais, a exploração do lado humano das
situações e a apelação para a subjetividade dos leitores.
É importante destacar que a imprensa comercial – lembrando que toda imprensa é
comercial - absorve matrizes populares até porque historicamente a imprensa alternativa, de
esquerda, foi incapaz de incorporar em seu discurso esses elementos, fruto da dificuldade
do marxismo em lidar com o popular, o cotidiano, a subjetividade e as práticas culturais,
como afirma Sunkel. Para o autor (2002), o contrato de leitura da imprensa denominada
sensacionalista supõe a construção de relações com o mundo cultural dos leitores.
Do melodrama e do folhetim, o jornalismo popular herda esse envolvimento com o
público, a pressão dos leitores e o enraizamento na vida cotidiana. Como lembra MartínBarbero sobre o folhetim, nele, o que ganhou visibilidade foi uma “voz afetada,
sentimental, moralista e muitas vezes, reacionária, mas, por fim, uma voz por meio da qual
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se expressa o rouco submundo que nem à direita cultural nem à esquerda política pareceu
interessar”. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 186). No entanto, é preciso lembrar que os
jornais populares têm um discurso marcado pelo alto grau de mercantilização, afirmação
que diz respeito apenas ao circuito do capital e não ao circuito da produção de formas
subjetivas. Ou seja, o jornal popular usa de estratégias mercantilistas para atrair o seu leitor.
Assim, o sensacionalismo delineia então a questão dos rastros, das marcas deixadas
no discurso da imprensa por outra Matriz Cultural, simbólico-dramática, a partir da qual
são modeladas várias das práticas e formas da cultura popular. Uma Matriz que não opera
por conceitos e generalizações, mas sim, por imagens e situações; excluída do mundo da
educação oficial e da política séria, ela sobrevive no mundo da indústria cultural, onde
permanece como um poderoso dispositivo de interpelação do popular. Para Martín-Barbero,
fica muito mais fácil e seguro continuar reduzindo o sensacionalismo a um “recurso
burguês” de manipulação e alienação. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 246).
Assim, o melodrama continua presente como uma maneira de fazer sentido, um
sistema que insiste que a política ou a história somente são interessantes quando afetam
nossa vida diária. O texto do melodrama clássico apresenta indivíduos representando certos
valores morais ou forças. Enquanto, o melodrama no cinema, televisão ou na literatura é
apresentado como ficção e, normalmente, entendido como não empiricamente verdadeiro, a
representação melodramática do mundo na imprensa popular busca autenticidade.
Manchetes como “Sou feio, mas tô na moda”, do Super do dia 13 de junho de 2009,
é o exemplo de pinçamento de um singular, baseado estritamente na sensação, na
experiência imediata e sensível, sem reflexão. Entretanto, um concurso de feiura pode ter
outros aspectos importantes, pois traz um padrão social de beleza ditado pelas novelas
televisivas. A pessoa bonita tem que ser branca, alta, magra, olhos claros... Pode-se inferir
que no jornalismo, o melodrama se realiza frequentemente pelo destaque deste singular
personalizado e descontextualizado que, ao deixar o particular que o contextualiza de lado,
desloca o jornalismo de seu lugar mais nobre, o de informar sobre os acontecimentos de
interesse público, explicando ao leitor os entornos do fato.
Para completar o panorama sobre o jornalismo popular-massivo faz-se necessário
abordar o entretenimento, que, ao que parece, se tornou um valor-notícia para o jornalismo
em questão.
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3.4

O entretenimento no jornal impresso

Na visão de Neal Gabler, no livro Vida, o filme (1999), os seres humanos se
comportam como astros que transformam suas vidas em entretenimento que é levado a
plateias, seguindo os scripts da cultura da mídia, adotando seus padrões e sua moda, seu
estilo e visual. Observando a vida humana em termos cinematográficos, o entretenimento se
torna, para Gabler, “provavelmente, a força mais persuasiva, poderosa e resistente do nosso
tempo – uma força tão absoluta que se transformou em vida” de tal maneira que é
impossível fazer distinção entre ambos. (GABLER, 1999, p. 9).
O entretenimento no jornalismo, segundo apontamentos do autor, se difundiu em
larga escala. Primeiro, no jornal diário impresso, fato que aconteceu a partir dos anos de
1830 e teve por objetivo chamar a atenção de um público ávido por informação e diversão.
Para Gabler, o mais importante jornal desta fase foi o The Sun, pois para atingir as massas,
redefiniu a notícia. Até então, a notícia era configurada somente por acontecimentos
políticos, sociais e comerciais e fatos de interesse coletivo. No entanto, o periódico abriu
espaço em suas páginas para relatos de crimes, histórias do cotidiano, catástrofes e notícias
de interesse ao homem comum.
Nos Estados Unidos, a mistura de sexo, escândalo e corrupção iniciada por
Bennett, no Herald, seria aperfeiçoada por Joseph Pulitzer para a primeira
página do New York World. Entretanto, a criação do New York Journal,
em 1896, por William Randolph Hearst, acirrou a disputa. (...) O apelo
gráfico, com uso de cores e fotografias com destaque – exemplo é a
criação das histórias do Yellow Kid, lançado por Pulitzer e depois
comprado pelo Journal –, foi uma das inovações introduzidas nesta época.
(BERNARDES, 2004, p. 25).

No decorrer do século XIX, surgiram novas opções de lazer e, como consequência,
o jornal diário impresso passou a ressaltar essas atividades em seu conteúdo, bem como,
divulgar opções de lazer e passatempo. Mas Gabler conta que foi somente no século XX
que o conteúdo de entretenimento ganhou novas dimensões e passou a considerá-lo, de
fato, como valor-notícia. Assim, os jornais divulgavam opções de teatro, livrarias, museu
de artes, literatura, esportes, assuntos voltados para o público feminino, como moda,
crimes, acidentes e colunas sociais. Pode-se inferir que, no final do século passado, o
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conteúdo de entretenimento no jornalismo ganhou dimensões ainda mais concretas e
populares.
Na atualidade, o entretenimento se apresenta ao público como um valor-notícia,
sendo seu objetivo seduzir e cativar o leitor. Em certa medida, pode-se afirmar que os
jornais passam a ter por obrigatoriedade incluir as formas e os conteúdos de entretenimento.
Segundo Dejavite (2003), isso se efetivou, provavelmente, no início dos anos 1980, com a
reestruturação gráfica e editorial proposta pelo jornal americano USA Today: o periódico
ganhou cores fortes, layout ousado, notícias breves, gráficos e mapas, que impeliu a fase da
comunicação segmentada. Para a autora, em decorrência desse acontecimento, “os jornais
diários impressos de referência tiveram que levar em consideração, de uma maneira mais
relevante, os desejos e as necessidades do leitor, já familiarizados com o meio televisivo”.
(DEJAVITE, 2003, p. 129). Como consequência, houve também a ampliação do uso de
cores e de gráficos (que mais tarde se transformariam em infográficos) e o aumento do
espaço dedicado às celebridades. A mudança ocorreu também no âmbito editorial, sendo
adotada uma narrativa mais leve.
No Brasil, aponta Dejavite (2003), a oferta do conteúdo de entretenimento no jornal
impresso diário de referência, é feita desde que o primeiro jornal circulou no país, o
Correio Braziliense. Hoje, a acirrada concorrência entre os veículos e devido aos novos
valores estabelecidos pela sociedade da informação, os jornais diários impressos de
referência vivem uma realidade parecida com a do final do século XIX: “ofertar ao receptor
os acontecimentos de relevância pública ou as notícias que visam chamar a atenção de
públicos específicos, que divertem e mexem com a sensação das pessoas”. (DEJAVITE,
2003, p. 130).
Mas a autora explica que, diante dessa constatação, não se pode afirmar que
somente o mercado está determinando a notícia, pois o público também está interferindo na
escolha dos valores-notícia e, de certa forma, demandando notícias light ou de
entretenimento. Para a autora, a notícia light “constitui-se rápida, facilmente entendida,
efêmera, de circulação intensa e divertida”. (DEJAVITE, 2003, p.130). Trata-se de uma
solicitação feita pelo leitor, que busca encontrar nas páginas dos jornais diários impressos
informação que satisfaça suas necessidades e interesse de se informar e formar, mas que
também o distraía. Dejavite (2003) denomina este tipo de jornalismo de infotenimento. Para
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justificar o uso desse termo, ela explica que infotenimento é a palavra que melhor expressa
a intenção editorial de satisfazer a uma necessidade do leitor e, ao mesmo tempo, é a que
mais determina o jornal popular-massivo, pois segue preceitos jornalísticos, como a
periodicidade, a difusão e a universalidade.
Leonel Azevedo de Aguiar (2008) aborda o entretenimento como um valor-notícia
fundamental para que um acontecimento possa adquirir os requisitos necessários para ser
construído enquanto narrativa jornalística. O pesquisador entende por valores-notícia, “a
qualidades dos acontecimentos que produzem as condições de possibilidades para que
sejam transformados e contidos em um produto informativo”. (AGUIAR, 2008. p. 14).
Notícia, nesse sentido, é o produto industrial resultante de um processo empresarial
organizado que implica em uma perspectiva prática dos acontecimentos, perspectiva essa
que tem por objetivo reuní-los, fornecer avaliações simples e diretas acerca das suas
relações e fazê-lo de modo a entreter os leitores.
Dejavite (2003/2004) explica ainda que o conteúdo do infotenimento define-se
quanto à narrativa e também de acordo com os seus gêneros. Assim, o infotenimento é
aquele que possui conteúdo estritamente editorial (matérias jornalísticas) voltado à
informação e ao entretenimento, tais como: hobbies, esportes, moda, celebridades,
gastronomia (bebidas, culinária etc.), casa e decoração, datas comemorativas, automóvel e
acessórios, comportamento (por exemplo, opinião pública), vendas e marketing,
propaganda, cinema, televisão, vídeo, internet, rádio, música, teatro, dança, espetáculos,
eventos, indústria editorial, beleza e estética (maquiagem, cabelo, dietas, corpo, pele etc.),
“faça você mesmo” (jardinagem, pintura, consertos em geral, bijuterias, artesanato),
turismo e lazer (viagem, passeios, bares e restaurantes, festas, aviação civil), consumo, artes
plásticas, design, arquitetura e urbanismo, fotografia, cultura (patrimônio, memória,
histórico, folclore, museus), jogos e diversões, fofocas, coluna social, ilustração,
infográficos, curiosidades, chisties, charges, previsão do tempo, investimentos pessoais,
crendices (religiões, ritos, esoterismo, futurologia, fé), formação pessoal (seminários,
cursos, palestras, congressos) e empreendedorismo. A autora não enquadra neste conceito
conteúdos não jornalísticos, como publicidade, horóscopo, palavras cruzadas, quadrinhos,
contos, poesias, que, embora tenham caráter de entreter, não podem ser determinados como
construções jornalísticas, já que exploram a ficção. (DEJAVITE, 2003, p. 130).
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Pelo seu caráter híbrido (informação e entretenimento), segundo a autora, o conceito
de infotenimento tropeça em preconceitos, pois ele se detém na contraposição entre o que,
se convencionou no jornalismo, ser conteúdo sério e não-sério. Nas redações e na
academia, acredita-se que o conteúdo sério seria o que traz uma matéria profunda,
investigativa, crítica e informativa. Sua finalidade básica seria o ponto de reflexão. Já o
conteúdo não-sério seria aquele que tem por objetivo somente a diversão e, por isso, faz uso
de assuntos mais amenos, não traz a novidade e ajuda a promover a ideologia dominante.
Dejavite (2003), entretanto, defende a ideia de que o conteúdo editorial jornalístico
não mais pode ser tomado dentro dessa classificação preconceituosa. Para ela, o que
realmente diferencia uma e outra prática é menos o conteúdo e mais a forma de veicular a
informação. “Na prática, muitos conteúdos tidos como sérios também podem ser
considerados não-sérios, dependendo da forma de serem veiculados”. (2003, p. 131). Ela
cita que a fotografia, a diagramação, o infográfico, a tabela, as ilustrações, o box e o gráfico
podem ser exemplos, que, muitas vezes, falam mais ao leitor do que o texto, “porém, de
uma maneira light, amena”. Apesar disso, todos os recursos mencionados dão credibilidade
à informação.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o jornalismo de infotenimento integra-se
aos padrões jornalísticos na atualidade, sendo sua articulação e propagação associadas às
muitas responsabilidades sociais e culturais da prática jornalística, conforme Dejavite
(2003):

Seu conteúdo editorial alia seriedade, leveza, precisão e ética, assim como outras
especializações – a política e a economia, por exemplo –, relatando informações
nacionais, internacionais, locais e regionais em todos os gêneros jornalísticos, ao
mesmo tempo, que informa e distrai o receptor. (DEJAVITE, 2003, p. 131).

A análise do Super Notícia a ser empreendida no próximo capítulo evidencia
algumas características apontadas na citação anterior: um jornal que investe no
entretenimento como linha editorial, bem como, usa de cores vivas, matérias condensadas,
e muitas notícias voltadas para celebridades do mundo da TV e do cinema. Com a reforma
editorial e gráfica do veículo, tais características se acentuam de forma significativa.
Frente à essas considerações, pode-se afirmar que o infotenimento é um valornotícia dos jornais populares-massivos, não apenas por questões mercadológicas, uma vez
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que existe uma anuência ao habitus jornalístico. Para Amaral (2008), isso se explica pela
facilidade na abordagem familiar ou espetacular e pelo “didatismo para explicar os fatos
complexos a um público acostumado à forma televisiva". Afinal, a universalidade da
televisão também influencia na leitura de mundo de cada pessoa.
Formulado por Pierre Bordieu (1996), o conceito de habitus consiste em disposições
do homem a um modo de conduta, a exteriorização de um conhecimento incorporado
acrescido de sua prática particular. Segundo o autor, o homem tende a perpetuar seu ser
social, usando, dentro da família, “estratégias de reprodução, estratégias de fecundidade,
estratégias matrimoniais, estratégias de herança, estratégias econômicas e, por fim,
estratégias educativas”. (BOURDIEU, 1996, p. 36). Assim, o habitus inclui o que alguns
autores, como Wolf (1987, p. 168), denominam cultura profissional, um conjunto de
retóricas, códigos, estereótipos, símbolos, representação de papéis, rituais e convenções,
relativos às funções dos veículos e dos jornalistas na sociedade e questões relativas à rotina
do trabalho como utilização de fontes e a seleção de acontecimentos. Ou seja, no habitus
jornalístico encontram-se disposições referentes tanto à aproximação com o fato a ser
noticiado, quanto à aproximação com o leitor dessa notícia.
Amaral (2006) afirma que os repórteres de jornais populares têm um cotidiano mais
difícil, “pois as comunidades que cobrem ficam em bairros e vilas mais distantes, muitas
vezes, em lugares de difícil acesso e sem segurança”. (AMARAL, 2006, p. 126).
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO: JORNAL SUPER NOTÍCIA

Neste capítulo, será feita a análise do jornal pesquisado – um corpus composto por
sete edições do Super Notícia. Novamente, se faz necessário mostrar a relevância da
pesquisa, uma vez que o jornalismo popular-massivo vem crescendo em várias cidades do
Brasil e o objeto empírico desta pesquisa é apenas um exemplo dele. É interessante lembrar
que o investimento neste tipo de jornalismo tem acontecido, principalmente, através de
grandes empresas da área, como exemplos: Sempre Editora (Super Notícia), RBS (Diário
Gaúcho) e Globo (Extra).
Na prática diária, os efeitos deste crescimento podem afetar os “novos leitores”
deste tipo de periódico. Um exemplo prático aconteceu com a pesquisadora desta
dissertação em uma loja de departamento da cidade de Betim, em Minas Gerais, quando
presenciou a seguinte cena: uma senhora humilde foi comprar um ferro de passar roupa na
loja. Perguntou quanto custava o produto. Depois que o vendedor respondeu o preço, ela
quis saber sobre formas de pagamento e o valor dos juros embutidos. Depois que ela foi
embora, o vendedor reclamou com outro companheiro de venda: “depois que o Super
apareceu todo mundo que saber dos juros, mesmo sem entender o que são estes juros”.
Surgem, então, diversas perguntas relacionadas ao objeto empírico desta pesquisa:
O que faz com que pessoas leiam e se fidelizem ao jornal Super Notícia? Que estratégias o
periódico usa ou usou para conseguir esta fidelização? Por que estes “novos leitores” –
pessoas que não tinham acesso à leitura de jornal - usam o jornal como referência? O que,
de fato, atrai estes leitores? Que laços são criados entre o leitor e o jornal popular-massivo?
E, em que pese à linha editorial, que privilegia matérias de polícia e de entretenimento, o
jornal Super Notícia também tem uma responsabilidade social grande, uma vez que insere
“novos leitores” no mundo social e, assim, estes se percebem como cidadãos. E esta
característica, apesar de não ser a principal do objeto em questão, também é importante,
pois cria uma marca de pertencimento entre o jornal e o leitor, conforme já tratado no
capítulo dois desta dissertação, por Amaral (2006) e Canclini (2001).
O capítulo três vai mostrar um pouco da história do Super Notícia: como ele surgiu,
as três etapas pelas quais passou, o novo projeto editorial e gráfico que teve início em
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meados de 2009. Após esta contextualização, virão as considerações teórico-metodológicas,
nas quais serão trabalhadas as seguintes abordagens: o contrato de comunicação,
juntamente com os contratos de leitura e de promessa, os enquadramentos da notícia, as
estratégias sensíveis, noções básicas do uso das cores, análise de conteúdo que subsidiará a
seleção das categorias e eixos temáticos de análise e, por fim, a análise e interpretação do
jornal Super Notícia à luz do referencial teórico-conceitual que norteou o desenvolvimento
da dissertação.

4.1 Apresentando o Super Notícia

O objeto desta pesquisa tem sete anos de existência, tendo passado por três fases: a
primeira começa com o lançamento e a conquista do mercado jornalístico de Minas Gerais.
A segunda é o momento em que, acuado pelo lançamento de um jornal concorrente, ele se
assume como mercadoria, lança estratégias para seduzir o leitor, consegue maior
visibilidade e se torna o jornal mais vendido no Brasil, concorrendo diretamente com o
principal jornal de referência do país: a Folha de São Paulo. Já, a terceira fase é a sua
consolidação, que emerge a partir de 2009. Além de ter conquistado credibilidade por parte
de seus leitores, o Super tem, agora, um público fiel, que compra e lê o jornal diariamente.
Assim, a pergunta “você viu tal fato no Super de hoje?” vem sendo feita, frequentemente,
pelos leitores assíduos e potenciais do jornal.
A história do Super começa no dia 1º de maio de 2002, quando a Sempre Editora
Ltda lança no mercado editorial mineiro o primeiro número do jornal com uma tiragem de
pouco mais de 6.000 exemplares. Desde aquela data, o periódico vem ampliando a tiragem
diária, hoje na faixa de 290 mil, sem se considerar o pico de circulação já registrado: venda
de 390 mil exemplares em um único dia. O Super nasceu de um projeto semelhante ao
tabloide: o Diário Gaúcho jornal que vem sendo amplamente estudado por pesquisadores,
com destaque para Márcia Franz Amaral, que escolheu o jornal como tema de análise da
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tese de doutorado6. Como o impresso do Rio Grande do Sul havia se tornado referência em
jornalismo popular-massivo no Brasil, uma equipe de jornalistas da Sempre Editora, esteve
naquele jornal para “aprender” esse “novo” tipo de jornalismo, novo pelo menos para os
mineiros. Até aquele momento, o jornal que ocupava esse espaço em Minas era o
tradicional Diário da Tarde7. Quando se compara os projetos gráficos e editoriais do Diário
Gaúcho e do Super Notícia notam-se semelhanças entre ambos, a começar pelo formato
tabloide, pela diagramação que usa e abusa das cores, matérias condensadas e que
privilegiam o entretenimento, dentre outros aspectos, só para ilustrar.
Assim, o Super começou trazendo uma novidade para os leitores mineiros: o
formato não era standard, mas tabloide. Visto com desconfiança pelos profissionais da
área, ele parecia ter a fórmula para conquistar seus leitores: o preço de capa de R$ 0,50, o
formato menor facilitava o manuseio por parte do leitor, o projeto gráfico privilegiando
cores fortes, fotos de mulheres sensuais na capa, chamadas sensacionalistas e matérias que
davam visibilidade para pessoas que não tinham espaço na mídia tradicional, por meio do
fait diver. O proprietário do jornal, Vitório Mediolli, dizia que o produto lançado era para
um público que não tinha acesso aos jornais de referência, especificando as classes C e D.
Seu concorrente direto era o tradicional Diário da Tarde, dos Diários Associados, cujo
jornal que posteriormente foi fechado pela empresa para dar lugar a outro da linha popular8,
num projeto muito parecido com o Super Notícia. Aos poucos, o jornal foi crescendo e
conquistando espaço no mercado jornalístico mineiro.
Em 2005, tem início a segunda fase do jornal: o Super se viu ameaçado pelo Aqui,
dos Diários Associados, que tinha foco no mesmo mercado e preço de venda 50% mais
baixo do que o seu, ou seja, R$ 0,25. Para não perder o espaço em fase de crescimento, a
equipe de marketing do jornal entrou em ação e adotou estratégias agressivas: reduziu o
preço de venda ao mesmo valor do concorrente, investiu no sistema de distribuição,
6

Lugares de Fala do leitor no Diário Gaúcho. Tese de doutorado em Comunicação e Informação, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil, 2004.

7

O Diário da Tarde foi um jornal de Belo Horizonte que pertenceu ao grupo Diários Associados. Ele circulou
por 77 anos, até ser extinto no dia 30 de julho de 2007. O jornal foi substituído pelo tabloide, do mesmo
grupo, o Aqui. Enquanto circulou, o DT, como era chamado, chegou a ser o jornal de melhor vendagem
avulsa na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o segundo em circulação, perdendo apenas para o
Estado de Minas, editado pelo mesmo grupo.

8

O Aqui será mencionado um pouco mais adiante neste capítulo.
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adotando um formato de venda direta em sinais de trânsito em toda a região metropolitana
de Belo Horizonte, além da tradicional venda em bancas de jornal, e criou um sistema de
promoções em que associava a compra de exemplares diários a ganhos de diversos
produtos como aparelhos eletrônicos, carrinhos para colecionadores, utensílios domésticos,
pranchas e secadores de cabelos, dentre outros objetos. Essa fase foi importante para
fidelizar o leitor, pois os brindes eram associados à compra de seguidas edições. Por
exemplo, juntando-se um número determinado de selos, o leitor poderia ganhar uma
prancha para cabelos, um jogo de panelas, dentre outros. Também foram feitos sorteios de
apartamentos.
Assim, pode-se inferir que, neste momento, o Super Notícia assumiu o seu caráter
de mercadoria, mostrando-se como um produto de venda. As iniciativas de marketing
deram certo e, neste período, ele aumentou sua tiragem, ganhou visibilidade e alcançou
crescimento de 4.000% em 33 meses e, já em 2006, conseguia o primeiro lugar em tiragem
em Minas Gerais, deixando para trás o Estado de Minas, que há 40 anos era líder em
vendas. Já na linha editorial, o jornal mantinha manchetes factuais apelando para a
cobertura policial, no estilo fait diver, e entretenimento – esportes e celebridades. Isso sem
contar a facilidade de leitura, uma vez que as notícias eram dadas no formato pílulas, em
poucas linhas. Além disso, o jornal trazia serviços, anúncios de empregos e seções
destinadas aos aposentados e ao leitor que desejava anunciar o seu trabalho, características
que, em sua maioria, se mantiveram até o período de finalização desta dissertação.
O sistema de distribuição dos exemplares foi um dos responsáveis por todo este
crescimento. Feita por vendedores ambulantes terceirizados, sem serviço de assinaturas e
avulsas em bancas de jornais, o Super criou um novo público leitor, de pessoas que não
liam e passaram a ler jornal. Em virtude disto, o diário está, ano após ano, aumentando suas
vendas. Em seus sete anos de existência, ele traz números que impressionam: em novembro
de 2004, quando começou a ser auditado pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC), ele
vendia, por dia, uma média de 6.700 exemplares. Em 2008, o Super chegou, por três vezes,
a ultrapassar a Folha de São Paulo, ocupando o primeiro lugar em circulação. Isso
aconteceu em agosto (315.157 exemplares), setembro (316.769) e outubro (316.640).
Em 2009, as vendas do jornal continuaram em alta e em abril bateu um recorde de
vendas: 379.140 exemplares, a maior vendagem de jornais já registrada em toda a história
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da imprensa de Minas Gerais, em virtude do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro
de Futebol entre os arquirrivais Atlético e Cruzeiro. Em entrevista ao próprio jornal, o
gerente geral de circulação, Ricardo Botelho, expôs o maior salto de vendas do jornal nos
sete anos de existência:
O principal salto de vendas do Super aconteceu entre outubro de 2005 quando o jornal deixou a marca de 15 mil exemplares vendidos por dia – e
março de 2006, quando o jornal emplacou os impressionantes 131 mil
exemplares vendidos em apenas 24 horas. ‘Nesse período tivemos o
lançamento das promoções. Isso ajudou a alavancar as vendas e também a
captar novos leitores’. (ESPECIAL DE 7 ANOS, 1° de maio de 2009, p.
18).

Nesse mesmo período, o jornal passou de 10 vendedores ambulantes para um pouco mais
de 100. Hoje, são centenas de pessoas trabalhando para vender o jornal nos sinais de
trânsito e pelas ruas das cidades de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com edição Especial de 7 anos (SUPER NOTÍCIA, 1° de maio de 2009,
p. 13-20), os leitores do Super são catadores de papel, faxineiras, porteiros, manicures,
médicos, dentistas, empresários e advogados, entre outras categorias profissionais. De
acordo com o jornal, “são pessoas que não abrem mão de ler o jornal diariamente”.
(ESPECIAL DE 7 ANOS, 1° de maio de 2009, p. 13).

4.1.1 Reforma gráfica e editorial

A terceira fase, a consolidação, se concretiza em meados de 2009, quando o jornal
muda o seu projeto gráfico e editorial. Para falar de todo este processo de mudança, a
equipe jornalística do Super Notícia editou, no dia 5 de julho de 2009, o especial De cara
nova, com 8 páginas. O especial expôs as modificações que ocorreriam para os leitores:
mostrou as fontes tipográficas e as cores que privilegiariam o novo visual e, afirmou que as
matérias ficariam um pouco mais longas, entre outros dados. Diante deste fato, pode-se
inferir que uma das estratégias de sedução do jornal são os suplementos especiais, como
este da reforma e o de comemorativo de 7 anos, no dia 1° de maio de 2009. O projeto da
reforma revela fortes indícios de que o Super pretende consolidar-se como um jornal
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participativo, no qual o leitor é parte integrante, além de deixar implícito que ele é feito
para este leitor, a quem ele se dirige. Na página 22 do Especial, um infográfico intitulado
“Veja como se faz o Super”, mostra todo o processo de “feitura” do diário: edição,
apuração,

reportagem,

fotografia,

infografia,

redação,

diagramação,

fechamento,

transmissão, montagem, impressão e distribuição.
A capa do Super Especial também simboliza graficamente as mudanças: duas mãos
descortinam, rasgando o jornal “velho” e, dentro, aparece o “novo” Super. A chamada diz:
“O Super Notícia estreia amanhã novo projeto gráfico; confira as novidades nas páginas
seguintes”. (SUPER NOTÍCIA ESPECIAL DE CARA NOVA, dia 5 de julho 2009, p. 17).
Na página 18, um editorial afirma que com as mudanças o jornal “está mais fácil de ler e
com mais conteúdo”, num projeto gráfico e editorial assinado pela Cases i Associats,
empresa espanhola que é referência mundial em design de jornais. O editorial traz ainda o
tempo dispensado a este novo projeto: “a mudança foi preparada em mais de 12 meses de
pesquisa e discussões”. O resultado final, conforme o editorial e, portanto, segundo o Super
Notícia, “foi uma reformulação gráfica que contemplou conceitos modernos e atuais de
jornais impressos”. E ainda, para trazer o leitor para mais próximo do produto jornal, o
editorial afirma que o foco da mudança foi o próprio leitor, “visando facilitar a leitura,
acrescentar conteúdo e manter a objetividade e dinamismo do jornal”.
A página 19 do Especial trouxe, em detalhes e de forma didática, a mudança que
teria início no dia seguinte: as novidades gráficas começariam pela capa com logomarca –
que ficaria mais quadrada (antes era arredondada) e também com as manchetes, que
passariam a ter um pequeno resumo do fato. O novo projeto gráfico privilegiaria as
fotografias, não só na capa, mas, também, nas páginas internas. A partir do jornal do dia
seguinte, até notas receberam ou foram acompanhadas de fotografias. O jornal anunciava
ainda os novos elementos gráficos como a tipografia Antenna, que aparece por todo o jornal
em títulos, peças e textos. Um pequeno manual mostrava as variações possíveis.
Além da tipografia, a paleta de cores usada no jornal foi padronizada de acordo com
a seção em que se insere. Um trio de cores – vermelho, rosa e verde – que passaria a
identificar, no alto de cada página, as três seções principais de notícias: Atualidades, que
trazem notícias da cidade e do Estado, além do noticiário do Brasil e do mundo, teria o
vermelho como o sua cor principal. Já o noticiário Variedades, que aborda notícias sobre o
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mundo das celebridades, horóscopo, o resumo das novelas e as fofocas relativas às estrelas
de TV e cinema, passaria a ser identificado pelo rosa. E por fim, a seção Esportes teria o
verde como sua cor predominante. As páginas de cada uma dessas seções também
passariam a ter cores secundárias – bege, amarelo e azul - que seriam usadas para ilustrar e
destacar as matérias ao longo de todo o jornal.
De acordo ainda com o especial, a matéria principal de todo o jornal viria na página
3 e teria como chapéu “Notícia do Dia”. Os títulos das páginas ganhariam contornos
especiais, com cor e uma placa que indica que este é o tema mais importante, com um
espaço maior e quantidade de peças que o suportam. A matéria de capa ganharia destaque
maior: “Essa matéria passa a ter maior destaque que todas as outras, ou seja, nenhuma outra
matéria no interior do jornal deve ser igual a ela, nem em titulação, nem em tamanho”.
(ESPECIAL CARA NOVA, dia 5 de julho de 2009, p. 19).
O Especial anunciava, também, que a mudança privilegiaria matérias maiores,
novos colunistas, bem como, outros tipos de informação. A página 2, por exemplo, além do
conteúdo já existente no modelo que circulou até 5 de julho de 2009, passaria para
informações que o jornal julga “interessantes”. Já a página 3, conforme dito no parágrafo
anterior, ganharia destaque especial, para deixar a notícia “mais completa”, “tudo para
informar mais e melhor o leitor do jornal mais lido no país”. (ESPECIAL CARA NOVA,
dia 5 de julho de 2009, p. 3). Já as seções consideradas pelo jornal como “de sucesso”,
como “Alô Redação”, “Panelaço”, “Cozinhando com...”, “CD da semana”, e o debate
entre os rivais das três principais torcidas dos times de futebol de Minas, “Celestino
Raposo”, “Américo Coelho” e “Reinaldo Cantagalo”, ganhariam uma versão mais colorida.
De acordo com a matéria “Mais ritmo ao jornal”, o responsável pela criação da
nova cara do jornal, o diretor da Cases i Associats, Chico Amaral, explicou que “a
renovação gráfica busca, principalmente, alinhar a proposta editorial do jornal com um
visual mais organizado e, ao mesmo tempo, incrementando a vibração do jornal”.
(ESPECIAL CARA NOVA, dia 5 de julho de 2009, p. 20). Ele explicou ainda a
incorporação de peças gráficas, como os “Breves”, que são notícias curtas e objetivas, em
todas as editorias do jornal, como uma forma de dar mais ritmo e tornar o periódico mais
fácil de ser lido. Ainda conforme a matéria, a criação do novo Super foi inspirada em
modelos de jornais populares de sucesso mundial, como o britânico Daily Mirror e o
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Click!, da Romênia, e periódicos da América Latina também trabalhados pela Cases, com
destaque para El Universo, do Equador, os argentinos Clarin, El Tribuna e La Razon, o
paraguaio Crônica, o venezuelano El Nacional, o uruguaio El Observador, o brasileiro
Lance, só para citar alguns9.
Como forma de legitimar o trabalho da Cases, a matéria trouxe ainda o exemplo do
jornal O Tempo, da mesma empresa, que mudou o formato – passando de standard para
tabloide – e adotou uma nova proposta gráfica. Desde a mudança, o diário vem aumentando
sua tiragem, sendo, segundo a matéria, o jornal que mais cresce no Brasil no segmento de
jornais de referência.
Além de tudo o que foi dito, o novo projeto gráfico do Super valoriza também a
interatividade entre a versão impressa e o conteúdo disponível na Internet, disponível no
endereço www.supernoticia.com.br, conforme afirmaria o editorial. A partir da reforma,
quando o leitor encontrar, por exemplo, numa matéria a ilustração da mãozinha –
ferramenta conhecida do universo online – saberá que no site do jornal terá acesso a
informações adicionais sobre o assunto daquela reportagem. O mesmo vale para as
imagens, mudando o ícone da mão para uma máquina fotográfica. Em alguns casos, a
ilustração indicará, por exemplo, que o leitor poderá assistir a um vídeo ou ouvir um áudio
relativo à determinada reportagem.
Lançado em junho de 2008, o portal www.otempoonline.com.br abriga o site do
Super e de outros jornais da Sempre Editora, e já alcançou até meados do ano de 2009, a
marca de 20 milhões de páginas visitadas em apenas um mês. A média diária de acessos ao
Super Notícia, conforme o jornal especial, é de quase 100 mil. Mas, essa convergência de
mídias só será sinalizada neste trabalho, pois merece uma pesquisa mais detalhada que o
presente trabalho não privilegia.

9

Todo o trabalho da Cases i Associats pode ser visto no endereço eletrônico: http://www.casesassoc.com:81/final.html. Acesso em 1° de janeiro de 2010.
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4.2 Considerações teórico-metodológicas

O corpus constituído para esta pesquisa consta de sete jornais, selecionados a partir
da semana constituída (12 de junho de 2009, 20 de junho de 2009, 28 de junho de 2009, 6
de julho de 2009, 14 de julho de 2009, 22 de julho de 2009 e 30 de julho de 2009), que
foram analisados mediante dois eixos teóricos extraídos tanto do referencial teórico da
dissertação, quanto das abordagens metodológicas a serem trabalhadas adiante. Assim, um
dos métodos utilizados neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica que ajudou na definição
das categorias de análise. Segundo Stumpf (2005, p. 51), num sentido amplo, esse tipo de
pesquisa é o planejamento global inicial de qualquer trabalho que vai desde a identificação,
localização e obtenção da bibliografia até a apresentação de um texto sistematizado, no qual
deve ser evidenciado o entendimento do pensamento dos autores, acrescido das ideias do
pesquisador. A autora acrescenta que, por vezes, a pesquisa bibliográfica pode ser a única
técnica utilizada num trabalho. Já a metodologia trabalhada no material específico tem
como base o contrato de comunicação, a contraposição entre contrato de leitura e promessa
de leitura, estratégias sensíveis, enquadramentos, noções básicas sobre as cores e análise de
conteúdo.

4.2.2 Contratos de Comunicação, de Leitura e de Promessa

Na metodologia do presente trabalho é importante abordar o que são os contratos de
comunicação, uma vez que, a escolha dos enquadramentos dados às matérias, das
estratégias de marketing, da linha editorial, do ângulo das fotografias etc, todos tem por
base um contrato entre o leitor e o jornal. Sem esta parceria contratual, não seria possível
pensar-se em um veículo de comunicação que tivesse uma relação de credibilidade com o
seu público. E assim, para justificar a escolha do objeto empírico em questão é preciso
entender o contrato de comunicação de Charadeau (2007), bem como, o contrato de leitura
na perspectiva de Eliseo Véron (1985) em contraposição ao contrato de promessa de
Françoise Jost (2004).
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Uma das ideias importantes para a análise do Super Notícia é proposta por
Charadeau (2007) que mostra que a comunicação se faz em um palco, onde são encenadas
trocas sociais por indivíduos que realizam discursos de representação. A partir dessa
encenação surge o que o autor denomina de contrato de comunicação. De acordo com ele,
esse contrato é resultado das características próprias à situação de troca, que são os dados
externos, bem como, as características discursivas, que são os dados internos. Os dados
externos estão no campo da prática social e, por isso, pressupõem trocas entre os
indivíduos. A confirmação se dá pelos discursos de representação e, justamente por isso,
são dados semiotizados, ou seja, estão carregados de significados. Eles se fazem a partir de
quatro categorias identificadas por Charadeau (2007): identidade, finalidade, propósito e
dispositivo.
A condição de identidade é a resposta à seguinte pergunta: “quem troca com
quem?” Como o ato da linguagem, para o autor, é intersubjetivo, a identidade dos sujeitos
do discurso é condição sine qua non para que haja a troca. Já a finalidade irá responder a
outra pergunta: “estamos aqui para dizer o quê?” Ela requer que todo ato de linguagem
tenha um objetivo, que se apresenta em termos de visadas, que o autor enumera em quatro.
A primeira é a prescritiva, que consisti em “querer fazer”. É a forma linguajeira que leva o
outro agir de uma determinada maneira. A segunda, a informativa, consiste em “fazer
saber”. Essa tem como base a transmissão de um saber a quem se pressupõe não ter esse
conhecimento. A terceira é a do pathos, que consiste em “fazer sentir”. É a visada das
sensações, importante na análise do objeto deste estudo, uma vez que a proposta é estudar
as estratégias de sedução do leitor utilizadas pelo Super Notícia. A última visada é a
incitativa, que consiste em fazer com que o outro creia, pautando-se no discurso da
“verdade”. O discurso jornalístico se faz, de certa maneira, a partir da utilização dessas
quatro visadas.
Já, a condição propósito responde a outra pergunta: “do que se trata?” Assim, ele se
ancora no pressuposto de que o ato de comunicação se constrói em torno de um domínio de
saber, uma determinada maneira de recortar o mundo em “universos de discurso
tematizados”, na acepção de Charadeau (2007). E por fim, o dispositivo é a condição de
que o ato de comunicação se construa de maneira particular, e mais ou menos organizada,
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segundo as condições materiais nas quais ele se desenvolve. Trata-se do ambiente em que
esse ato de comunicação acontece.
Já, os dados internos são “o como se diz”, ou seja, os discursos. Estes recebem
interferências dos comportamentos dos parceiros da troca, da maneira como eles dizem, dos
papéis linguajeiros, que eles querem assumir (lembrando aqui que o ato de comunicação é,
para Charadeau, uma grande encenação) e, ainda, das formas verbais empregadas pelos
atores. Pode-se inferir que os dados internos constituem as restrições discursivas de todo
ato de comunicação, sendo assim, o conjunto dos comportamentos linguajeiros esperados,
quando os dados externos são percebidos, depreendidos e reconhecidos pelos parceiros da
troca.
Ainda para o pesquisador, o ato de comunicação se apresenta em três espaços de
comportamento linguajeiros: da locução, da relação e da tematização. O da locução
pressupõe que o sujeito falante deve resolver o problema, que o autor chama de “tomada da
palavra”. Em certa medida, esse espaço é uma conquista do direito de poder se comunicar.
Já, o espaço da relação é aquele no qual o sujeito falante, ao construir sua identidade de
locutor e, consequentemente, de seu interlocutor (aqui na função de destinatário),
estabelece relações diversas, como força, aliança, exclusão/inclusão, agressão ou
conivência com o seu interlocutor. Já, o espaço da tematização é onde é tratado ou
organizado o saber, o tema da troca, podendo ser pré-determinado por instruções restritivas
do ato de se comunicar ou determinados pelos participantes da troca – locutor e
interlocutor. Assim, Charadeau (2007) afirma que o sujeito falante deve se posicionar em
relação ao tema imposto pelo contrato de comunicação, aceitando-o, rejeitando-o,
deslocando-o ou ainda, propondo um outro. Para que isso seja possível, ele irá intervir no
processo de formas diversas: direta, de retomada, de continuidade etc. Essa escolha
acontece de maneira organizada através do discurso, que pode ser descritivo, narrativo ou
argumentativo, apresentando-se de acordo com sua função temática.
A partir da noção do contrato de comunicação de Charadeau, é preciso entender
também o contrato de leitura na perspectiva de Eliseo Verón. Para este autor, a relação
entre um suporte de imprensa e seus leitores assenta-se sobre o que se denomina contrato
de leitura (VERÓN, 1985). Nesta ótica, a maneira de dizer algo é tão importante como
aquilo é dito. Verón afirma que, em cada discurso, as modalidades do dizer instauram um
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“dispositivo de enunciação”, que constitui a figura do enunciador e a do destinatário. Tratase de um processo que é produzido no interior do contrato de leitura:

Pelo funcionamento da enunciação, um discurso constrói uma certa imagem
daquele que fala (o emissor), uma certa imagem daquele a quem falamos (o
destinatário) e, em consequência, um laço entre estes ‘lugares’”. (VERÓN, 1983,
p. 3-4).

O autor traz a reflexão dos contratos de leitura para jornais impressos, uma vez que
para ele, a enunciação se faz através das capas, imagens fotográficas, ilustrações,
diagramação, corpo do texto – escrito a partir de escolhas lexicais do repórter – e toda a
composição da matéria em uma página de jornal. Todos estes fatores estabelecem tipos
particulares de laços entre os leitores e o jornal. Desta forma, o autor explicita que a
emissão e a recepção de um jornal não podem ser abordadas separadamente. Para Véron
(1983), periódicos que tratam temáticas semelhantes não precisam necessariamente serem
parecidos, pois podem enunciar seus conteúdos de diferentes formas, podendo ocorrer
contratos díspares. O que vai caracterizar o contrato será a recorrência de determinadas
modalidades discursivas, que de algum modo, irão configurar a publicação. É interessante
notar que, para o autor, esta configuração será feita, também, a partir de uma leitura do
receptor, ou seja, o reconhecimento do contrato por este receptor. Nesse sentido, para que
uma publicação seja bem sucedida, ela deve dialogar com as expectativas, motivações e
interesses compartilhados pelo público (VERÓN, 1983). Pode-se pensar aqui na fidelização
do leitor, neste caso, do jornal popular-massivo. Esta ligação se faz por meio de uma
construção discursiva, a qual articula suporte e leitores através do discurso. Assim, a noção
de “contrato” se baseia nas relações de construção da ligação que une, no tempo, um meio
de comunicação a seus “consumidores”. O objetivo deste contrato (de leitura, de escuta ou
de visão, de acordo o suporte mediático) é de “construir e de preservar o hábito de
consumo. [...] No campo dos media, comunicar hoje implica manter uma ligação contratual
no tempo”. (VERÓN, 1991, p.168).
O contrato de leitura em Véron é motivo de crítica para o pesquisador François Jost
(2004). Depois de trabalhar com Véron e adotar o termo nos anos de 1970, o pesquisador
tornou-se crítico do contrato de leitura. Em seus estudos sobre a televisão, Jost (2004) alega
que o fenômeno midiático é tão repleto de incertezas que não se pode falar de acordo tácito.
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Ele restringe o contrato ao que ele chama de comunicação recíproca e afirma que tal
reciprocidade não seria possível no meio televisivo. No lugar do contrato de leitura, Jost
(2004) propõe uma abordagem norteada pela ideia de promessa, a qual ocorreria em dois
tempos: o da enunciação e o de sua posterior verificação pelos interlocutores-receptores.
No entanto, para o pesquisador Ricardo Fabrino Mendonça (2008) esta distensão do ato de
comunicação em dois tempos acaba minando a dimensão mais rica do conceito proposto
por Jost.

Com isto, no entanto, Jost (2004) mina as próprias bases pragmáticas do contrato,
que nos parecem a dimensão mais rica do conceito. Ele esvazia o sentido da
atualização em ato de um acordo tácito e acaba por reconduzir a uma leitura
centrada nos atores: a instância midiática que promete e a audiência que avalia.
Como Charaudeau, ele deixa escapar a dialogicidade da comunicação midiática.
Ainda que Jost deseje exatamente o oposto, sua proposta pode fortalecer
perspectivas calcadas no individualismo metodológico, ao negligenciar a
intersubjetividade que funde esses dois momentos. (MENDONÇA, 2008, p. 17).

O modelo de promessa proposto por Jost é baseado em duas hipóteses (JOST, 2004,
p.18). A primeira delas é entender que os gêneros como uma interface, sendo assim
responsável pela ligação entre o emissor/receptor. Assim, ao ler um jornal, o seu leitor tem
uma promessa de receber informação. Os gêneros contêm, dessa forma, uma promessa
ontológica ou constitutiva. Daí nasce a segunda hipótese: a promessa pragmática que
consiste em atribuir uma etiqueta genérica a um determinado programa – é preciso não se
esquecer que a abordagem do pesquisador francês é para televisão. Assim, quando se
estuda um determinado programa será preciso também buscar o que se fala a seu respeito:
como se fala dele e o que é dito.
Pode-se resumir a contraposição entre os dois tipos de contrato a partir da
comparação feita pelo próprio pesquisador (JOST, 2004): o contrato de leitura é bilateral e
co-assinado. Já o de promessa é instantâneo, sincrônico. E ainda, a promessa prevê dois
momentos: o leitor faz a exigência que a promessa seja mantida. Em um segundo tempo, o
leitor tem o dever de verificar se a promessa foi efetivada.
Em virtude da dificuldade em usar o contrato de promessa para um suporte
impresso, esta pesquisa faz uso do contrato de leitura, uma vez que, ele funciona a partir de
elementos de organização interna do jornal e de elementos de um universo cultural de
referência. Assim, o conceito abordado por Amaral (2004, p. 85) também será usado aqui:
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“o contrato de leitura é uma relação entre o lugar em que o jornal se coloca e o lugar em
que coloca seu leitor-modelo”. A partir de uma visão que o periódico tem do seu leitor, ele
determina lugares para si e também para quem ele fala em suas páginas. Assim, segundo
Franz (2004), os leitores são construídos a partir dos “modos de endereçamento”:
(...) as maneiras de dirigir-se aos leitores, as formas como os jornais se orientam
para estabelecerem relações com seus leitores. Estão sempre vinculados a uma
imagem do receptor. Por antecipação, o jornal projeta um leitor e estabelece suas
estratégias com base nele. (AMARAL, 2004, p. 85).

A partir do conceito de modos de endereçamento de um jornal surgem as perguntas: “a
quem o jornal popular-massivo é endereçado?” “Quem este jornal pensa que é o seu
leitor?” E ainda, “quem este jornal deseja como leitor?” Infere-se, então, que os jornalistas,
voluntariamente ou não, se posicionam em determinados lugares. Amaral explica que os
modos de endereçamento não se restringem à forma como o jornal interpela concretamente
o leitor, mas referem-se às formas como o conteúdo do jornal é apresentado: o texto, as
cores, a diagramação da matéria, as fotos etc.
De acordo com a pesquisadora Flávia Miranda (2008), as páginas dos jornais diários
trazem relatos da vida cotidiana e tecem uma rede de relações com os leitores dessas
publicações. Cada veículo impresso busca construir essa relação de duas maneiras: a
primeira, que ela denomina de perfil editorial da publicação, que é a forma como são
escolhidos e construídos os acontecimentos, enquanto a segunda, se refere à configuração
textual gráfica e iconográfica nas páginas do jornal. Assim, a disposição dos elementos que
compõem um jornal ajuda na formação da identidade do veículo, bem como, ajuda a
identificação do seu leitor.
De maneira geral, os periódicos voltados para os leitores das classes A e B se
apresentam de uma maneira mais “sóbria”, com exploração maior dos espaços em
branco, poucas linhas, fundos sem cor, pouca variação em relação às fontes
tipográficas, maior distanciamento entre as fotos, entre outras características. Já
os jornais impressos de apelo mais popular, destinados aos públicos das classes
C, D e E, assumem uma configuração gráfica distinta, que faz uso de fontes
tipográficas de tamanhos diversificados, muitos boxes reticulados, textos e
fotografias bastante próximos uns dos outros, textos curtos, símbolos gráficos etc.
(MIRANDA, Flávia da Silva, 2008, p. 7).
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4.2.3 Enquadramentos: formas de “angular” o fato

As atuais pesquisas sobre o papel dos meios de comunicação têm usado um novo
conceito, o de enquadramento (framing). De acordo com Mauro Porto (2004), no texto
Enquadramentos da Mídia e Política, a maioria dos estudos na área tenta retratar o
paradigma que tem a mídia entendida como “fonte de informação” e, que pressupõe a
noção de objetividade e de imparcialidade. Para o autor, este enfoque tradicional é
insuficiente para estudar determinadas relações da mídia, como exemplo, mídia e política.
Assim, o enquadramento surge como uma alternativa de análise, uma vez que o paradigma
da objetividade vem demonstrando suas limitações. Dessa forma, os novos estudos têm
demonstrado que não é suficiente pressupor a possibilidade de uma comunicação imparcial,
de conteúdos objetivos e independentes do mundo exterior. Porto cita Robert Hackett
(1993)10 que propõe a substituição do conceito de imparcialidade por “orientação
programada”, que inclui aspectos característicos da ideia de parcialidade, como
favoritismo, distorção, dentre outros. Para aquele autor, são “vários tipos de orientações e
relações sistemáticas que, inevitavelmente, estruturam os relatos noticiosos”. (HACKETT
apud PORTO, 2004, p. 2). Para Hackett (1993)11, a mídia tem um papel político e
ideológico importantes não apenas quando não existe objetividade e imparcialidade, mas
também quando o conteúdo que ela produz se faz a partir de uma matriz ideológica
limitada.
Essa matriz seria composta por um conjunto de regras e conceitos (uma
“estrutura profunda”) que são ativados pelos jornalistas, nem sempre de
forma consciente e sem necessariamente, existir uma intenção deliberada
de iludir ou manipular. Segundo Hackett, um dos fatores mais importantes
da “estrutura profunda” que rege a produção do noticiário são os
“enquadramentos” aplicados pelos jornalistas em seus relatos.
(HACKETT apud PORTO, 2004, p. 2). 12

10

HACKETT, Robert. Declínio de um paradigma? A parcialidade e a objetividade nos estudos dos média
noticiosos, in TRAQUINA, Nelson (org.). Jornalismo: questões, teorias e “estórias”. Lisboa: Veja, 1993, p.
101-130.
11
Idem.
12
Idem.
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Mauro Porto (2004) argumenta ainda que, além de se constituir como uma
alternativa à abordagem da objetividade, o enquadramento tem contribuído para dinamizar
perspectivas teóricas existentes em pesquisas de agendamento da mídia ou agenda setting.
Assim, nestes casos, o autor trabalha com dois níveis: o primeiro sobre o que o público
pensa e o segundo, como o público pensa sobre esses temas. Porto (2004) reitera seu
pensamento afirmando que o enquadramento tem sido definido como uma alternativa a
paradigmas em declínio e, também, como alternativa para cobrir lacunas de teorias
existentes.
Mas, como definir enquadramento? O autor afirma que, apesar de uso crescente nos
estudos de comunicação, o termo ainda não tem uma definição clara, fato que, em alguns
casos, prejudica sua aplicação. Nesta dissertação, enquadramento será entendido por
“recursos que organizam o discurso através de práticas específicas (seleção, ênfase,
exclusão, etc.) e que acabam por construir uma determinada interpretação dos fatos”.
(PORTO, 2004, p. 6). Na perspectiva de William Gamson13 e seus colegas citados por
Porto (2004), os temas escolhidos para análise possuem “pacotes interpretativos” que
competem entre si e, em alguns casos como os temas políticos, trazem uma disputa
simbólica. Por isso, o grupo de pesquisadores propôs a “matriz de assinatura”, que inclui
práticas de enquadramento que caracterizam cada pacote interpretativo, como “metáforas,
slogans e imagens presentes nos discursos dos diversos agentes”. (PORTO, 2004, p. 6).
No Brasil, o conceito de enquadramento tem recebido crescente atenção nas análises
de conteúdo, como será o caso desta dissertação. Para o trabalho em questão, far-se-á
necessário dividir o enquadramento em noticiosos e interpretativos. Porto afirma que os
enquadramentos noticiosos “são padrões de apresentação, seleção e ênfase utilizados por
jornalistas para organizar seus relatos”. (PORTO, 2004, p. 15). É o tradicional ângulo dado
à notícia. Assim, ao escrever uma reportagem, o repórter irá escolher em fazer uma matéria
noticiosa, aquela que ele vai simplesmente relatar, reportar o fato, e interpretativa, quando

13

GAMSOM, Willian e LASCH, Kathryn.The political culture of social welfare policy. In. SPIRO, S. e
YUCHTMAN-YAAR (eds). Evaluating the welfare state. New Yoir: Academic Press, 1983, pp. 397-415.
GAMSON, Willian e MODIGLIANI, Andre. The changing culture of affirmative action. In Research in
political sociology. Vol. 3, 1987, pp. 137-177. GAMSOM, Willian e MEYER, David. Framing political
Opportunity. In MCADAM, D. et al. (eds). Comparative perspectives on social movements. New York:
Cambridge University Press, 1996, pp. 291-311.
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ele ou o veículo para o qual trabalha irá emitir sua opinião acerca de algum ponto da
matéria.
No enquadramento noticioso, pode-se falar ainda em diversos outros subtipos:
enquadramentos de Interesse Humano, aquele que dá ênfase em sentimentos humanitários;
Episódico que tem sua ênfase principal em eventos; Corrida de Cavalos que mostra sempre
quem está na dianteira; Dramático que ressalta elementos de violência, perigo e conflito;
Oficialista que traz somente a versão oficial dos fatos (somente um lado do fato), Interesse
Público que mostra fatos a partir de uma ótica do que é senso comum entre pessoas; Do
Jogo que ressalta as intenções e ações dos diversos jogadores; Cívico que enfatiza a
existência ou não de “imparcialidade” no modo como os temas são tratados, principalmente
no que se refere à apresentação equânime dos diversos pontos de vista; Estratégico que
chama a atenção da audiência para motivações manipulatórias dos políticos, o cinismo e a
desconfiança do público são ativados; Da mídia, criados pelos jornalistas; Culturais que
independem dos jornalistas e existem no plano mais amplo da cultura; Personalista que dá
ênfase a determinadas celebridades e atores políticos; Temáticos que discute temas e
programas.
Neste trabalho, acrescenta-se um enquadramento do qual Porto não falou, mas que,
em algumas ocasiões, se faz presente no objeto desta pesquisa: o metajornal. O termo vem
de metalinguagem, entendida como a propriedade que tem a língua de voltar-se para si
mesma, uma forma de expressão dos dicionários e das gramáticas. O significado do termo,
entretanto, ampliou-se e hoje, o encontramos associado aos vários tipos de linguagem. Um
deles será chamado de metajornal, quando o jornal, mesmo transvestido de outra função,
usa suas páginas para falar de si mesmo ou de produtos que vinculem seu nome.
Entende-se que, com a midiatização impulsionada pelas novas tecnologias e pelos
seus usos e apropriações sociais, há um deslocamento nos critérios de legitimação do
jornalismo, que antes eram fundados na ideia de “espelho” da realidade. Segundo Fausto
Neto, “a centralidade de lógicas das mídias empresta às práticas jornalísticas um novo
regime de autonomia, não mais fundada numa vocação representacional”. (FAUSTO
NETO, 2008, p. 111). É quando o jornalismo se volta para seu próprio interior e passa a
ficar mais transparente na condição de discurso, de construção, aumentando assim, a
necessidade de desmascaramento de seus mecanismos de produção das notícias, de
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exteriorização de seus bastidores. É a partir deste recorte que se constata a emergência do
discurso autorreferencial em alguns produtos jornalísticos, prática que não é de hoje, mas
que adquire novos contornos com o crescimento do jornalismo na internet e do jornalismo
popular-massivo.
Já, o enquadramento Interpretativo vai operar em nível mais específico e, conforme
Porto, “são padrões de interpretação que promovem uma avaliação particular de temas e/ou
eventos políticos, incluindo definições de problemas, avaliações sobre causas e
responsabilidades, recomendações de tratamento”. (PORTO, 2004, p. 15). Essas
interpretações são promovidas por atores sociais diversos, incluindo representantes do
governo, partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, associações profissionais,
dentre outros. Porto (2004) explica que, apesar do jornalista também contribuir com seus
próprios enquadramentos, este tipo de enquadramento tem origem, normalmente, em atores
sociais e políticos externos à prática jornalística. Pode-se inferir que se trata de
interpretações oriundas de um contexto mais amplo que podem ser incorporadas ou não
pelo discurso midiático. Também, diante das duas definições, nota-se uma diferença básica
entre os dois tipos de enquadramentos: os noticiosos são criados por jornalistas e os
temáticos por atores políticos e sociais.

4.2.3 Estratégias sensíveis

Outro conceito importante para o presente trabalho são as chamadas estratégias
sensíveis apresentadas por Muniz Sodré (2006) no livro Estratégias Sensíveis – Afeto,
Mídia e Política. Longe de constituir puros organismos técnicos de fins informativos, as
estratégias de caráter enunciativo consistem em formas de impressionar o sujeito,
chamando sua atenção e, muitas vezes, levando-o à reflexão, provocando estados
patêmicos14 e valores axiológicos15, calcados nas atitudes de aceitar ou rejeitar pessoas,

14

Compreende-se, assim, as emoções como fenômenos de ordem intencional, ligadas aos saberes de crença e
às representações sócio-discursivas, mas antes de partir para outros pontos importantes em neste trabalho, fazse oportuno justificar o uso do termo patêmico – proposto por Charaudeau (2000) para indicar os efeitos
emocionais possíveis de serem gerados pelo discurso.
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situações e condutas. De forma paradoxal, as mídias, em geral, operam sobre as sensações
para “anestesiá-las”, pelas formas unívocas de atuar sobre os destinatários, agindo
uniformemente mais sobre os afetos e as emoções do que sobre o pensamento reflexivo.
Não se pode pensar em estratégias intencionais dos atores da comunicação visando à
manipulação dos leitores, mas uma situação institucionalizada pelas próprias conjunturas
sociais, de que participam tanto produtores quanto leitores de discursos, projetando
maneiras de conceber e explicar a realidade vivida.
Mesmo que não sejam ditos, os recursos estésicos16 são conhecidos nos veículos
impressos, sejam jornalismo de referência ou popular-massivo: se apresentam através das
cores, da composição das páginas, das imagens, da exploração gráfica dos caracteres, da
tipologia e dos formantes eidéticos (pontos, traços, linhas, figuras e formas) que dão
aparência ao jornal impresso, predispondo expectativas diferenciadas. Exemplo disso,
maior ou menor quantidade de conteúdo informativo podem dar contornos de mais ou
menos

seriedade

ao

veículo

de

comunicação.

Estas

estratégias

orientam

“convenientemente” o olhar e criam a impressão de condensar, por dispositivos visuais, a
formalização da informação atualizada. Assim, geram valores e fundam práticas rítmicas de
apreensão do mundo por meio de discursos compactados e afetivamente dirigidos.
A disputa pela atenção exige dispositivos de atração, que são intensificados na
composição da capa, principalmente, por meio do uso de imagens e manchetes chamativas.
Deve-se considerar, porém, que o uso destas estratégias dá novas significações ao produto
midiático e vão depender de outros fatores, como por exemplo, a interação estabelecida
com os leitores e os hábitos de leitura deste: leitor assíduo ou eventual, assinante ou não. E
estas escolhas influenciam na disposição dos elementos na página, ou seja, na sua
diagramação17.
15 Axiologia (do grego άξιος valor, dignidade + λόγος estudo, tratado). Etimologicamente significa "Teoria
do valor", "estudo do valor" ou "ciência do valor". As definições mais comuns de axiologia são as seguintes:
a) ramo da filosofia que estuda os valores; b) ciência dos valores; c) padrão dominante de valores em
determinada sociedade. Assim, valores axiológicos são os valores que regem a vida humana e podem ser
agrupadas em morais, éticos, espirituais, humanos, ambientais etc.
16

Do Grego Aisthésis, relativo ao sensível, sensório, sensitivo. Perceptivo. Fonte:
http://www.artevisualensino.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=103:estesico&catid=7
9:letra-e&Itemid=12. Acesso em 20 de dezembro de 2009.
17 Adequação dos textos, desenhos, gráficos e fotos numa página, de acordo com os padrões visuais da
publicação. Fonte: RIBEIRO, Maria Rosane (org). Glossário de Jornalismo.
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Outro ponto importante é que o ato da leitura está associado a um percurso narrativo
de expectativas e programações caracterizadoras de modos de vida. Constituídas em
hábitos, esses estilos de vida pressupõem não só escolhas de caráter cognitivo, mas também
e, sobretudo, paixões que envolvem formas diversas de corporeidade (o prazer, por
exemplo, de se sentar para ler jornais/revistas ou se postar diante de uma banca para olhar
as manchetes, as imagens, alguma matéria em particular).
Todas estas estratégias, chamadas por Sodré (2006) de sensíveis, têm sua origem na
retórica aristotélica. Aristótoles definiu o discurso argumentativo como aquele que objetiva
convencer e persuadir o receptor através de três pilares fundamentais: logos, ethos e pathos.
O logos é tido como a razão persuasiva: apresentação de dispositivos intelectuais
convincentes. Ele interfere na aceitação por parte da audiência das verdades, ou provas
anunciadas e denunciadas pelo mundo. O ethos é a imagem que o locutor passa de si para o
interlocutor através do discurso. Assim, quanto maior a identificação do locutor com as
condições sociais, maiores as chances de persuasão de seu discurso. Já, o pathos é a
emoção presente no discurso, que o torna prazeroso, provocando um efeito emocional sobre
o interlocutor, que demonstra paixão e afeto. Diz respeito aos sentimentos ou paixões que
alteram a forma de se representar o mundo ou não, da verdade da tese proposta. Dessa
forma, o pathos estabelece um vínculo intersubjetivo entre o locutor e o interlocutor.
A construção do discurso jornalístico privilegia o logos e o ethos, em função de uma
pretensa objetividade. Mas, a própria construção do discurso já questiona esse conceito.
Charadeau (2007) afirma que o ato de comunicar e informar implica em escolhas dos
sentidos para influenciar o outro, ou seja, a escolha das estratégias discursivas. Fala-se para
ser compreendido, mas também para ser respeitado, obedecido, distinguido, acreditado.
Assim, o discurso se apresenta em uma intenção modelada socialmente.
No caso da imprensa popular pode-se inferir que o uso do pathos é uma estratégia
discursiva para aproximar o leitor do seu jornal. Ao trabalhar, por exemplo, as matérias
policiais na forma de fait divers trabalha-se a emoção, sem, no entanto, trabalhar o
comprometimento com a situação. O ethos irá se apresentar através da percepção que o
jornal tem de seus leitores. Amaral (2004) explica que “os jornais populares moldam seu

Disponível em http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc
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discurso de acordo com apropriações de características culturais de seus leitores”.
(AMARAL, 2004, p. 25). E, por fim, o logos se faz a partir da enunciação, dos argumentos
utilizados para contar ou explicar um determinado fato.

4.2.4 Noções básicas sobre as Cores

Diante da mudança gráfica e editorial ocorrida no Super Notícia, a partir do dia 6 de
julho de 2009, que privilegia cores, como vimos na apresentação no início deste capítulo,
faz-se necessário abordamos conceitualmente o significado das cores mais utilizadas por
esse tabloide. De acordo com a observação do jornal, nota-se que as cores sempre foram
uma estratégia usada para atrair o leitor. Inicialmente, de forma mais desorganizada, mas
com cores fortes que podiam ser vistas de longe. Com o novo projeto gráfico-editorial,
estas cores ganharam uma organização e passaram a ser usadas de acordo com um contexto
específico. Por exemplo, o vermelho é a cor principal de todo o jornal, ele aparece na capa
e nas páginas do noticiário da seção “Atualidades”. A nova paleta de cores do Super
Notícia do caderno de “Atualidades” traz como cores principais: preto, vermelho e bege. O
caderno “Variedades”, que traz notícias do mundo das celebridades, horóscopo, resumo de
novelas e fofocas das estrelas, é identificado no seu cabeçalho em rosa. A paleta traz ainda
o azul, o preto, o laranja e bege, como cores principais (veja ILUSTRAÇÃO 1). Nas
páginas de “Esportes”, o verde passa ser a cor dominante, tendo ainda o preto, o laranja e o
vermelho. As cores secundárias para todos os cadernos são amarelo e azul (em tons claros).

94

Ilustração 1 – Nova paleta de cores do Super Notícia.
Fonte: ESPECIAL DE CARA NOVA, 2009

No livro A cor como Informação, Luciano Guimarães (2000) desvenda uma
estrutura da cor além da classificação especializada e reducionista, que não leva em
consideração a simbologia das cores, ficando apenas nos aspectos biofísicos. Para tanto,
lança mão da abordagem semiótica da cultura como instrumental teórico, valendo-se,
principalmente dos três tipos de códigos da comunicação eleitos pelo semioticista checo
Ivan Bystrina: hipolingual ou primários (são trocas de informações intraorgânicos, assim
como informações genéticas); lingual ou secundário (código das línguas naturais ou
códigos de linguagem que organizam as regras sociais e extraindividuais de comunicação);
hiperlíngual ou terciário ou, ainda, códigos culturais (regulam as chamadas linguagens
culturais que operam a segunda realidade).
De acordo com autor, a cor, quando ocupa um espaço destacado e adequado,
adquire uma simbologia e pode ser utilizada a favor da informação e da comunicação.
Assim, ela se diferencia da apresentação natural e sem significação da informação aleatória.
(GUIMARÃES, 2000). Ele explica também que o escurecimento de uma cor traz
significados negativos: o vermelho levemente escurecido torna-se mais negativo enquanto
que levemente clareado torna-se mais positivo. Da mesma forma, ocorre com as outras
cores: o azul escurecido torna-se mais sombrio, aproxima-se das trevas, enquanto o azul
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clareado torna-se mais luminoso e remete à água; o amarelo clareado é mais luminoso e
remete diretamente à luz, ao sol e ao fruto maduro, enquanto o amarelo escurecido remete
às ideias de palidez, doença, bílis etc.
•

Vermelho: paixão e violência
O projeto gráfico do Super Notícia privilegia a cor vermelha: a logomarca do jornal

se apresenta nesta cor, dentro da reforma gráfica vivida pelo tabloide, o vermelho aparece
como cor principal nos cadernos de Atualidades e Esportes. Mas, é bom lembrar, o rosa
como cor principal do caderno de Variedades. Mas, então pergunta-se: por que o vermelho
foi escolhido como a cor principal do Super?
O vermelho, de acordo com Guimarães (2000), é a cor da violência e paixão. Como
cor forte, atua em oposição ou proximidade a outras cores. Assim, para definir seu espaço
simbólico, ele sugere que se estude o verde, que faz, em vários contextos, oposição ao
vermelho. No entanto, ele lembra que outras cores – pretas, brancas e azuis – também
fazem oposição ao vermelho. Algumas cores, como amarelo e rosa, funcionam como signos
fracos. Seguem-se algumas características do vermelho:
•

Agressividade:
Segundo o autor, ao analisar a carga emocional do vermelho encontra-se os três

tipos de códigos da comunicação definidos por Ivan Bystrina (hipolingual, lingual e
hiperlingual) em troca constante, criando, assim, a simbologia desta cor. Guimarães explica
que a explicação para a característica de “agressividade” do vermelho se explica na física
da luz, pois esta cor corresponde a um comprimento de, aproximadamente, 630 a 760
milimícrons (unidade de medida da extensão da frequência). Este dado somado a outros da
fisiologia do olho humano, revela que o vermelho está “no limite entre a cor visível”.
É uma agressividade de caráter hipolingual, ou seja, dos códigos primários,
biofísicos, que, somada à identificação da cor como elemento mitológico fogo,
como cor da proibição, do não poder tocar (porque queima), e com a cor do sangue,
da violência, faz com que o vermelho seja construído por sistemas de códigos
hiperlínguais, ou seja, de códigos terciários, os códigos da cultura, o que o joga
para segunda realidade. (GUIMARÃES, 2002, p. 114).
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O autor entende, ainda, que essa agressividade, que é projetada na segunda
realidade, foi herdada dos códigos primários. Na curva do espectro que determina a luz
visível, tem-se os limites de 380 a 760 milimícrons, aproximadamente. Já, os raios
luminosos abaixo de 380 milimícrons, que são os ultravioletas, e os acima de 760
milimícrons, os infravermelhos, não são visíveis devido à autoproteção natural do aparelho
óptico humano.
Guimarães traz ainda uma outra hipótese para explicar a agressividade simbolizada
pela cor: o vermelho predominante no campo visual formaria uma imagem mais forte, pois
o ponto de convergência dos raios vermelhos estaria atrás da retina, enquanto o azul
predominante teria o ponto de convergência um pouco à frente da retina. O resultado seria a
agressividade para o vermelho e a tranquilidade para os matizes: azul e ciano. Mas,
normalmente atribuí-se a noção de tranquilidade ao verde.
•

Em oposição ao verde:
A oposição original e clássica do verde-vermelho está na relação água-fogo. O

verde ocupa a posição central no espectro eletromagnético, ou seja, está equidistante dos
seus dois extremos. Assim, será no verde que a retina encontrará seu ponto de maior
sensibilidade, tanto nos cones quanto nos bastonetes, e, também, por esse motivo, o verde
será a cor recebida de forma menos agressiva, com mais passividade.
•

Violência e paixão:
O vermelho vem, na história da civilização, associado ao sangue e ao fogo. Assim,

ele é o sangue vivo, o sangue morto ou derramado, é aplicado na heráldica (ciência dos
brasões), exprime, simultaneamente, o amor a Deus e ao próximo, a coragem e também a
cólera, a crueldade, o homicídio e o massacre.
O vermelho é a cor do amor divino, buscando sua força no sangue de Cristo, para a
cultura cristã, que tem o vermelho fogo como símbolo de Pentecostes do Espírito Santo. Já
a medicina usa o vermelho na cruz para indicar a medicina curativa. Um exemplo é a Cruz
Vermelha, que simboliza o amor ao próximo. Já na cultura pagã, o vermelho é a cor de
Dionísio, cor da maçã do pecado, das vestimentas de Baco, do amor carnal, da paixão, do
coração, dos lábios, do erotismo e da atração. Assim, o vermelho se apresenta com cor da
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transgressão, da proibição – não toque no fogo. Assim, podemos lembrar dos prostíbulos –
casa da luz vermelha -, dos batons rubros e carmim. No jogo da sedução, o vermelho se
apresenta no imaginário, como lábios e línguas vermelhas que simulam relações sexuais
usando figuras de morango e cerejas. As frutas vermelhas e doces contrapõem-se à
agressividade da pimenta.
Também é a cor da interdição-punição. Basta lembrar do vermelho dos semáforos e
do cartão vermelho do jogo de futebol. Outra ideia que a cor traz é a do perigo. Quando se
está sem dinheiro se diz “estou no vermelho”. É ainda a cor da guerra e da imposição.
•

Preto: oposição com o branco
Está em oposição ao branco, sendo morte-vida. A morte, desde os primórdios,

vinculada ao desconhecido e às trevas, é origem da simbologia ocidental do preto. O preto,
além de ser a cor da morte e das trevas, é a cor do desconhecido e do que provoca medo.
Em oposição, o branco é a cor da vida e da paz, de acordo com a Bíblia Sagrada. “Disse
Deus: haja luz; e houve luz. E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre luz e
trevas”. (GÊNESIS, cap. 1, pág. 7).
A binariedade branco-preto é normalmente polarizada e assimétrica, conforme o
autor, pois se atribui um valor positivo ao branco e um negativo ao preto. A luz como
origem de todas as formas e o preto como fim (cinzas, carvão). O pólo negativo está
presente, por exemplo, quando dizemos “a situação está preta” ou ainda “tive um dia
negro” e, ao contrário, “ideias claras” e “pessoa iluminada”.
O preto é ainda visto como a não-cor, em oposição à presença das cores. Do medo
primordial da morte, nasceu o simbolismo do preto ligado ao respeito, temor e, daí, a noção
de autoridade. Um exemplo são as vestimentas da autoridade máxima do Poder Judiciário:
preta.
•

Azul: atração
O azul possui grande poder de atração. Acalma o indivíduo e seu sistema

circulatório. Assim, como o branco, é estimulante, predispõe à simpatia, oferece uma
sensação de paz para produtos e serviços que precisam informar sua segurança e
estabilidade como, por exemplo, os anúncios de companhias aéreas.
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O verde ocupa posição central no espectro eletromagnético, ou seja, está
equidistante dos seus dois extremos. É na percepção dos matizes predominantemente
verdes que a retina encontra seu ponto de maior sensibilidade, sendo por isso, uma cor da
passividade. Assim, é a cor que trará maior tranquilidade ao nosso ânimo.
•

Verde: aquele que nasce das águas
O verde, cor da água, era consagrado a Vênus-Afrodite, nascida das águas, deusa

que personifica o feminino da natureza. É a cor que expressa o destino: sobre o prado verde
duelaram honras dos feudos e, hoje, sobre os gramados verdes acontecem partidas de
futebol. A cor remete ainda à riqueza: são verdes as mesas de carteado dos cassinos, bem
como é verde o dólar. Assim, ele toma o lugar do amarelo, uma vez que, anteriormente, era
quem simbolizava a riqueza, por causa do ouro. Também é a cor da permissão, da liberdade
e da autorização. Por fim, é a cor do equilíbrio.

4.3 Procedimentos metodológicos

A partir do interesse de se entender como e por que os jornais populares estão
crescendo no mercado, em contraposição aos de referência que vêm gradativamente
diminuindo suas tiragens e, sobretudo, de identificar e analisar as estratégias de conquista
do leitor utilizada pelo Super, a escolha do objeto foi o primeiro procedimento desta
pesquisa. Não foi difícil eleger o Super Notícia, uma vez que ele vinha batendo sucessivos
recordes de vendas e de tiragem. De acordo com dados do IVC, o jornal tem uma média de
290 mil jornais impressos diariamente. A observação também ajudou nesta escolha, pois
quando se anda por ruas de Belo Horizonte e região, na maioria dos semáforos, encontra-se
um vendedor ambulante com seu “grito de guerra”: “Olha o Super aí!” Paralelamente, a
revisão bibliográfica avançava por leituras e releituras de importantes teóricos da
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comunicação e da sociedade do consumo. Algumas destas leituras se referenciaram em
pesquisadores que trabalham a articulação entre entretenimento e jornalismo.
A partir da escolha do objeto e da revisão da literatura, um momento difícil:
constituir o corpus de análise. A princípio, pensou-se em um mês de jornal, ou ainda,
analisar algumas edições antigas e outras atuais. Foi quando, a Sempre Editora anunciou
que o jornal passaria por uma reforma gráfica e editorial, fato que chamou a atenção desta
pesquisadora, uma vez que, uma reforma, por mais simples que seja, supõe pesquisa de
identificação do leitor, ou seja, ela acontece a partir de dados. Assim, optou-se por estudar,
usando a semana constituída conforme já mencionado no item anterior, o período atual,
uma vez que a observação mostrou que o Super Notícia havia, de fato, conquistado muitos
leitores. E a pergunta que permeia todo o trabalho é a seguinte: “quais são as estratégias
que o jornal usou e/ou usa para conquistar seus leitores?” Além dessa, surgiram outras
indagações: quais as estratégias utilizadas pelo jornal para ampliar e diversificar o universo
de seus públicos, não somente das classes C e D? Quem o jornal acredita ser seu leitor?
Que marcas textuais e não-textuais demonstram quem é o leitor pressuposto pelo Super
Notícia?
Com os sete jornais em mãos, era o momento de iniciar a análise propriamente dita
por meio de pesquisa quantitativa, para posteriormente proceder à análise qualitativa. O
primeiro passo foi fazer um mapeamento da quantidade de matérias por seções e por
editorias. Foi um momento importante, no qual se detectou que alguns tipos de abordagens
eram mais recorrentes que outras, como matérias sobre celebridades, matérias de cunho
policial e matérias de esportes, principalmente, sobre o futebol profissional. Também o
leitor tinha um espaço, de certa forma, privilegiado, em colunas como “Alô Redação”,
“Panelaço”, “Recados do Coração”, “Por onde anda?” etc.
Abaixo seguem os gráficos que mostram os dados desta primeira análise, que
começou pela capa, na qual, as chamadas de notícias de polícia foram as mais recorrentes:
um total de 18 num universo de 46. A seguir, vieram as de serviços – aqui se apresentam
também as matérias pedagógicas/prescritivas, num total de nove. As matérias que
abordavam o mundo das celebridades ocuparam o terceiro lugar, sendo que todas as edições
trazem, desde a primeira edição, a foto de uma mulher famosa, podendo ser do mundo da
TV, ou da música, ou do cinema e, algumas vezes, vestidas em trajes irrisórios e poses
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sensuais, como pode ser constatado no anexo 2 que reproduziu todas as capas dos jornais
pesquisados, totalizando oito chamadas. Um fato interessante é que esta foto nem sempre
corresponde ao espaço que a matéria interna terá, o que permite inferir que trata-se de uma
estratégia para capturar o leitor, sendo sensacionalista, uma vez, que a chamada já diz tudo.
E, esportes com nove chamadas, normalmente, contou com um segundo elemento:
fotografias abertas nas páginas, o que deu maior visibilidade aos fatos noticiados.
Segundo Amaral (2006), a capa é o que vende o jornal. “Por isso, do ponto de vista
comercial, é subordinada ao interesse do leitor”. (AMARAL, 2006, p. 117). E assim, em
geral, a capa reflete o conteúdo do jornal e expressa a diversidade de matérias contidas
nele, fazendo com que cada grupo de leitores ache aquilo que lhe interesse. No caso do
Super, suas capas forneceram indícios de que o jornal sabe quem é o seu leitor: pessoas
mais humildes com pouca leitura, que gostam de notícias dramáticas como as de polícia,
homens sedentos por futebol, pelo menos até a edição do dia 6 de julho de 2009, primeiro
número da edição do novo projeto gráfico. A partir deste número, a capa ganhou mais
texto: todas as manchetes ganharam novos elementos textuais, que incluem um chapéu e
um texto explicativo. Exemplo: antes da mudança, na edição do dia 20 de junho, o jornal
trouxe como chamada: “Ministro tem a carteira de habilitação suspensa por excesso de
multas”. (SUPER NOTÍCIA, dia 20 de junho de 2009, p.1). Com a reforma, no dia 14
julho, o Super Notícia trouxe como chamada secundária: “Gripe Suína: Morre a 3ª vítima
da doença no Brasil. Ministério da Saúde confirma que vírus matou menino de 9 anos no
Sul”. (SUPER NOTÍCIA, dia 14 de julho de 2009, capa).
Além de textos maiores, o novo projeto gráfico organizou o jornal em três grandes
seções: “Atualidades”, “Variedades” e “Esportes”, especificou o uso de cores para cada
uma delas, introduziu os infográficos e, ainda, privilegiou o uso de fotografias e ilustrações.
Estas mudanças, implicitamente, podem ser um indicativo de que o jornal está buscando
um jornalismo popular que seja de qualidade, nos moldes propostos por Giner (2003), no
capítulo 2, ou ainda, que este jornalismo está se aproximando das características do jornal
de referência.
As capas analisadas trouxeram como chamadas os seguintes assuntos: 18 policiais,
9 esportes (futebol), 8 celebridades da TV, 6 assuntos gerais, 3serviços e 2 saúde (Gripe
Suína), conforme GRÁFICO 1.
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Chamadas de capa nas 7 edições do Super Notícia

2

Saúde

3
6

Serviços

18
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Celebridades
8

Esportes
9

Polícia

GRÁFICO 1 - Manchetes de capa das sete edições do corpus de análise do Super Notícia

Já as páginas internas trouxeram algumas recorrências, a começar pela quantidade
de matérias: a cobertura policial abarcou 101 matérias e 22 notas, as fofocas sobre
celebridades teve 97 inserções, além de 53 matérias abordando o universo da fama e seus
personagens e espaços para o leitor receberam 70 participações do público - não foram
contabilizados apenas colunas18 e matérias, mas, sim, a diversidade de pessoas que
buscavam um determinado espaço, como por exemplo, diariamente o “Alô Redação”, que
trouxe no mínimo três cartas de leitores, nos mais variados assuntos, desde política,
reivindicações até poemas e crônicas. Ao invés de contar uma inserção por seção, contou-se
o número de leitores que usaram o espaço para se pronunciar. As páginas de esportes
privilegiam quase que integralmente, matérias sobre o futebol, principalmente, a dupla
arquirrival Atlético e Cruzeiro.
O GRÁFICO 2 a seguir pode dar uma ideia do perfil inicial detectado no
mapeamento das sete edições Super Notícia.

18

Seção de jornal ou revista, assinada ou não, tratando de temas ligados à editoria ou seção. Podemos
encontrar colunas nas seções ou editoriais de política, economia, artes, agricultura, esportes, etc. Muitas
vezes, uma nota numa coluna de prestígio repercute mais do que uma reportagem no mesmo veículo.
Fonte:
RIBEIRO,
Maria
Rosane
(org).
Glossário
de
Jornalismo.
Disponível
em
http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc
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Matérias do SUPER NOTÍCIA
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GRÁFICO 2 – Matérias selecionadas a partir do corpus empírico

A partir deste mapeamento, teve inicio a análise qualitativa, que começou com a
seleção de matérias que iriam compor o corpus empírico. Primeiro foi possível perceber
algumas características não-textuais do objeto empírico: todas as matérias de destaque
numa página são cercadas com um fio, têm chapéu19 de identificação, que acabou ganhando
novos contornos na reforma. Antes eram mais sensacionalistas, como por exemplo,
“Tragédia” e “Crueldade”. Após a reforma, eles se tornaram mais importantes no processo
de identificação das seções, passando a ser, a maioria, de locais, ou seja, as cidades onde
ocorrem os fatos. Esta é uma forma de direcionar a leitura do público, hierarquizando em
grau de importância de acordo com o jornal. Também foi possível detectar que o jornal faz
uso de palavras em sentido figurado, fato que ocorreu no corpo de matérias, olhos20 e
chapéu.

Em outros termos, a ironia e a ambiguidade aparecem para dar um tom

19

Chapéu é uma palavra, nome ou expressão, sempre sublinhada, usada acima do título e em corpo pequeno,
para caracterizar o assunto ou personagem da notícia.
Fonte:
RIBEIRO,
Maria
Rosane
(org).
Glossário
de
Jornalismo.
Disponível
em
http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc.

20

Olhos são frases destacadas sob o título ou no conjunto da página.
Fonte:
RIBEIRO,
Maria
Rosane
(org).
Glossário
de
http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc.

Jornalismo.

Disponível

em
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sensacionalista ou para direcionar a leitura. Amaral (2006) confirma que a ambiguidade é
uma das marcas da estética do popular.
Então, definiu-se que as matérias analisadas seriam as destacadas nas páginas,
conforme critérios de edição do Super Notícia ou aquelas que tivessem alguma relevância
em termos de repercussão, seja local, estadual, nacional ou internacional, que merecesse a
análise, como aconteceu com matéria suíte21 da morte de Michael Jackson que dizia que
sua ex-mulher injetava drogas no astro pop. (SUPER NOTÍCIA, 14 de julho, p. 12). Com o
chapéu era “Rei do Pop”, o título “Ex-mulher injetava” e uma frase explicativa Mãe de dois
filhos de Michael é enfermeira e dava drogas a ele, a matéria foi publicada em página p&b,
no canto inferior esquerdo da página. Sem destaque na página, mas usando de recursos
sensacionalistas e dramáticos e, assim, aguçando a curiosidade do leitor.
Depois da definição de quais seriam as matérias analisadas, elas foram resumidas e
inseridas em pré-categorias: serviços, leitor, entretenimento e fait divers, conforme
ANEXO 1 – Matérias do Corpus Empírico. Era uma primeira prévia de quais seriam as
categorias de análise, pois esta pesquisa exploratória de um universo mais amplo poderia
mostrar novos elementos que, até então, não haviam sido identificados. A princípio pensouse no quarteto: fait divers, entretenimento, leitores e serviços. Mas, encontrou-se grande
dificuldade para analisar tal diversidade de categorias, o que poderia trazer perda na
qualidade no trabalho final. A partir desta pré-análise promoveu-se uma retomada dos
conceitos, bem como, o mapeamento de matérias feito anteriormente. Tal procedimento
contribuiu para a seleção de categorias mais significativas do objeto empírico e estava
articulado com o referencial teórico da dissertação. Assim, as categorias selecionadas
foram: a matriz dramática e o infotenimento, a serem aprofundadas mais adiante. Nesse
sentido, essa escolha ocorreu em função da sua predominância nas matérias mapeadas na
pesquisa exploratória, além de serem recorrentes nos enfoques adotados pelos jornais
populares massivos.
A seguir, teve inicio uma nova seleção das matérias que melhor condiziam com
estas categorias selecionadas, das quais seria necessário subtrair subsídios que permitissem
21

Do francês suite, isto é, série, sequência. Em jornalismo, designa a reportagem que explora os
desdobramentos de um fato que foi notícia na edição anterior. Também se usa o verbo suitar no sentido de
repercutir. Fonte: RIBEIRO, Maria Rosane (org). Glossário de Jornalismo.
Disponível em http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc.
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compreender como cada uma delas se manifestava no Super Notícias: em termos de
estrutura da matéria, da linguagem, dos personagens, das fontes, das cores, das estratégias
de captura do leitor, das estratégias sensíveis, do contrato de leitura, do enquadramento da
matéria, do posicionamento na página (diagramação, fotos e legendas) etc. Todo este
processo teve como base a pergunta: quais as estratégias utilizadas pelo jornal para seduzir
seu leitor?
O próximo passo foi sistematizar o material e constituir efetivamente o corpus de
análise que compreendeu: 32 matérias classificadas na categoria dramática e 41 matérias
na categoria infotenimento. (Ver ANEXO 2). Faz-se necessário esclarecer ainda que nem
todas essas matérias foram contempladas, tendo em vista que algumas apresentavam
características muito semelhantes, o que poderia tornar a descrição e a análise redundantes.
A partir daí, iniciou-se a análise e interpretação do corpus da pesquisa à luz do
referencial teórico-metodológico da dissertação. Para tal, fez-se necessário uma hibernação
que permitiu que os conceitos apreendidos pudessem dialogar com a representatividade dos
dados empíricos e, sobretudo, com as categorias de análise do jornal, cujo resultado é
apresentado nos itens seguintes.

4.3.1 Categorias de análise de conteúdo do Super Notícias

Conforme dito anteriormente, para estudar as estratégias utilizadas pelo Super
Notícia para conquistar o seu leitor foram selecionadas as seguintes categorias de análise: a
Matriz Dramática e o Infotenimento, pois ambas se mostram como pistas importantes que
ajudam no entendimento da lógica que permeia o jornalismo popular-massivo e seu
universo com o leitor.
O capítulo três trouxe importantes apontamentos sobre a matriz cultural dramática,
que segundo Amaral (2006), valoriza o cotidiano, a fruição individual, o sentimento e a
subjetividade. Os assuntos públicos são muitas vezes ignorados, pois o mundo é percebido
de uma maneira personalizada e os fatos são singularizados ao extremo e, dessa forma, o
enfoque sobre grandes temas recai sobre o ângulo subjetivo e pessoal. Amaral (2006)
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explica que o público leitor desta matriz, distante das esferas de poder público, prefere ver
sua cotidianidade impressa no jornal e a informação, assim, torna-se sinônimo de sensação
e de espetáculo.
Todas estas características não devem ser consideradas apenas como estratégias
mercadológicas. Para Amaral (2006), em alguma medida, toda notícia é uma mercadoria,
mas deve-se pensar o jornalismo em outros papéis, como o de produtor de conhecimento e
construtor da realidade pública. Se, em um primeiro movimento, os jornais seguem uma
determinada linha editorial, têm um projeto gráfico específico, utilizam determinadas cores
em detrimento de outras etc., com a finalidade de agradar seu público leitor, é preciso,
segundo Amaral (2006):
(...) descortinar a ideia de que eles interpelam características culturais populares
construídas ao longo da história, num movimento dinâmico entre o campo da
produção e o da recepção, subordinando-se à lógica comercial. Portanto, é preciso
estudar o fenômeno levando-se em conta a interface do jornalismo com a cultura
e as relações entre o massivo e o popular. (AMARAL, 2006, p. 59).

Para a pesquisadora (2006), os jornais populares-massivos preocupam-se em criar
no leitor um sentimento de pertencer à determinada comunidade e, assim, se perceber como
parte integrante do mundo. Assim, a autora explica que “o ato de ler um jornal e de assistir
um programa também está associado a um ritual que reafirma cotidianamente a ligação das
pessoas com o mundo”. (AMARAL, 2006, p. 59).
Os jornais baseados numa Matriz dramática baseiam-se nos modos de
conhecimentos populares. De acordo com Amaral (2006), a linguagem é baseada em
imagens e pobre em conceitos e os conflitos histórico-sociais são apresentados como
interpessoais, cuja “estética é sensacionalista e melodramática” (AMARAL, 2006, p. 59). A
pesquisadora

cita

ainda

características

desta

estética

popular:

heterogeneidade,

ambiguidade, fragmentariedade, acriticidade e dogmaticidade. A heterogeneidade permite
uma pluralidade de interpretações e que admite a prática da bricolagem. A ambiguidade
apresenta-se como uma unidade de contrários, provocada pela falta de clareza a respeito das
contradições reais. Já, a fragmentariedade se apresenta a partir de um mesmo pensamento
feito de pedaços, dividido e desarticulado, perdendo-se a noção do todo. A acriticidade é a
incapacidade de eliminar a prática cognitiva ambígua, heterogênea e fragmentária,
provocando assim uma percepção superficial dos fatos. E, por fim, dogmaticidade refere-se
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à incapacidade provisória de abandonar a segurança estabelecida em torno de certas
verdades, noções, ideias, conceitos e valores.
Dentro desta matriz, os acontecimentos são enquadrados numa perspectiva de fait
divers, na acepção de Roland Barthes (1964): histórias que não remetem a nenhum lugar
além delas próprias, conforme já evidenciado no referencial teórico desta dissertação.
Assim, os fait divers são matérias dramatizadas e narradas como ficção, ilustrados com
gravuras de grande impacto, que apresentavam os seguintes assuntos: mortes, desgraças,
catástrofes, sofrimentos e notícias, com as quais os leitores idealizados pelo jornal se
identificam e deleitam. Incluem-se aqui as matérias de polícia e todas que usam de uma
narrativa dramática.
Conforme GRÁFICO 3, percebe-se o grande número de matérias no estilo fait
divers, no corpus de análise desta dissertação: foram detectadas 169 matérias, sendo 101 de
policia, 22 notas de polícia, duas de datas comemorativas, 20 de fatos gerais e factuais, 15
notas gerais e 11 de política.

Fait Divers

Polícia

11
15

Notas de Polícia
20
2
101

Datas
comemorativas
Geral/factual

22

Notas Geral
Política

GRÁFICO 3 – O fait diver no corpus de análise do Super Notícia

Já, o infotenimento, conforme definição de Dejavite (2003) discutida no capítulo
três foi contemplado como segunda categoria de análise do objeto empírico. O termo,
junção de entretenimento e informação e, que Dejavite grafa INFOtenimento, mostrando a

107
supremacia da informação sobre o entretenimento, apresenta-se aos leitores do jornal
popular-massivo como um valor-notícia. Ao sistematizar as conceituações dos critérios de
noticiabilidade, Mauro Wolf (2003) enumera cinco pressupostos implícitos dos quais os
valores-notícia são derivados: características substantivas das notícias – o seu conteúdo -,
disponibilidade de material e critérios relativos ao produto informativo, aos meios de
comunicação, ao público e à concorrência. Dentre os critérios substantivos, o autor explica
que se articulam em dois fatores: a importância e o interesse da notícia. Tudo indica que o
interesse pela matéria nos jornais populares-massivos perpassa, em sua maior parte, pelo
fait divers.
A tese de doutorado de Dejavite, A prática do INFOtenimento no jornal diário
impresso: o caso da Gazeta Mercantil, defendida em 2003, na Escola de Comunicação e
Artes da Universidade de São Paulo,

traz as raízes históricas da importância do

entretenimento, explica seu atual desenvolvimento pelas tecnologias da comunicação e
mostra porque veio a ser hoje um dos principais valores da comunicação. Por fim, propõe o
conceito de INFOtenimento: o conteúdo editorial que fornece informação e entretenimento
ao leitor e, ao mesmo tempo, constitui uma prestação de serviço.
Assim como Dejavite, Aguiar (2008) também problematiza o jornalismo
sensacionalista a partir do conceito de infotenimento que, ele percebe como uma tendência
da imprensa de veicular informações atraentes a qualquer preço, sendo nesta perspectiva
estratégia para conquistar o leitor. Nesta lógica, a notícia é produto industrial disponível
para ser vendido, fator que interfere na edição do material jornalístico que deverá ser
hierarquizado a partir de interesses dos leitores. Entre eles, o entretenimento pode ser
considerado um valor essencial para a construção da notícia e manutenção do interesse do
leitor pela informação. Aguiar (2008) entende que “para informar o público é necessário
produzir um jornal que desperte seu interesse, não havendo utilidade em fazer um tipo de
jornalismo aprofundado, se os leitores não se sentem atraídos”. (AGUIAR, 2008, p. 11).
Diante disso, pode-se inferir que os acontecimentos avaliados como importantes
são, obrigatoriamente, selecionados para se tornarem notícias, enquanto que o interesse está
vinculado à representação que os jornalistas fazem de seu leitor e também ao valor-notícia
definido assim como capacidade de entreter.
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Pode-se dizer, então, que o entretenimento ganha nuances atrativas para leitor, que
terá, conjuntamente, informação e entretenimento. Esta categoria se apresenta ao leitor
através das matérias que trazem personagens que são celebridades da TV, do cinema e da
música, bem como, as matérias que noticiam o mundo das novelas e programas televisivos.
Participam também deste grupo, as matérias de esportes, os serviços, as cruzadas etc. Nesse
sentido, Amaral (2006) afirma que “há uma maior aproximação com o leitor por intermédio
de outras estratégias, como a prestação de serviços e o entretenimento”. (AMARAL, 2006,
p. 29).
O Super Notícia é um jornal que inclui o entretenimento como valor-noticia,
conforme análise quantitativa do corpus empírico. Entre as três seções que possui, duas se
articulam com o entretenimento: “Variedades” é voltada para notícias de celebridades,
programação cultural, TV, cinema etc., e esportes privilegia o futebol.
Uma análise dos dados obtidos a partir de matérias e espaços voltados para
“entreter”, os sete jornais escolhidos contabilizaram um total de 273 matérias, que
abordaram lazer, esportes, celebridades, cultura, TV, fofocas de celebridades e culturas em
geral. (Ver GRÁFICO 4).

ENTRETENIMENTO
Lazer
Esportes

1 4

Frases/Piadas

53

Celebridades

97
21

Cinema/cultura/música
Televisão

30
45

28

Fofocas de celebridades
Cultura geral

GRÁFICO 4– Notícias e notas de entretenimento no corpus de análise

Partindo das reflexões acerca das duas categorias elencadas neste trabalho, é
possível fazer uma síntese de suas características principais, bem como em que tipo de
matérias eles se apresentam. A matriz dramática valoriza o cotidiano, a fruição individual,
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valoriza o sentimento e a subjetividade e pode ser percebido nas matérias do estilo fait
divers – polícia e cotidiano – e matérias que fortalecem o senso comum, com as de política.
Já o INFOtenimento alia informação e entretenimento e apresenta-se no jornalismo
popular-massivo como um valor-notícia. Pode ser detectado nas notícias que abordem
celebridades, televisão, dicas de cinema, de teatro, programas de TV, cruzadas, esportes,
resumo de novelas etc. Já os tipos de enquadramentos mais usados são: o dramático, o
interesse humano e o estratégico para matérias da matriz dramática e o personalista, o
cultural, o dos jogos e corrida de cavalos, para as notícias de INFOtenimento. O QUADRO
1 abaixo traz um resumo básico destas categorias.

CATEGORIAS DE ANÁLISE
MATRIZ DRAMÁTICA

INFOTENIMENTO

PRINCIPAIS

Valoriza o cotidiano

Alia

CARACTERISTICAS

Fruição individual

entretenimento

Valoriza o sentimento

Infotenimento torna-se um

Valoriza a subjetividade

valor-notícia

MATÉRIAS

Fait

divers,

cotidiano,

fatos

“política

informação

do Celebridades,

e

televisão,

numa dicas de cinema, de teatro,

abordagem de político não programas de TV, cruzadas,
presta”
ENQUADRAMENTOS Dramático,
MAIS UTILIZADOS

esportes, resumo de novelas
de

interesse Personalista, dos jogos e

humano e estratégico

QUADRO 1 – Características das categorias de análise.

4.3.2 Análise do Super Notícia

4.3.2.1 Matriz Cultural Dramática

corrida de cavalos
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Na categoria Matriz cultural dramática, foram selecionadas 32 matérias, sendo que
AC privilegiou 14 delas. Não sendo possível privilegiar todas com a análise, os critérios
para a escolha foram os seguintes: primeiro a matéria principal da página, percebida através
do fio. A seguir, reportagens da página três, uma vez que, no novo projeto gráfico do jornal,
elas são eleitas pelo jornal como a principal da edição. Outro critério foi escolher aquelas
que se apresentaram na forma de novela – em capítulos -, como aconteceu com o Caso
Sarney e a Gripe Suína, assuntos selecionados para a análise. E por último, a relevância do
fato, como a morte do astro pop Michael Jackson. Aqui se percebem algumas recorrências:
o enquadramento dramático, na acepção de Porto (2004), a fotografia como um recurso de
aproximação do leitor com seu objeto de leitura, a novelização de temas, como é o caso da
política, o uso de recursos sensacionalistas, como as manchetes de capa, a predominância
da cor vermelha, especialmente após a instauração do novo projeto gráfico-editorial
efetivado a partir de 6 de julho de 2009, em que esta cor torna-se a principal da seção
“Atualidades”, na qual são abordadas as matérias de polícia.
As matérias em estilo Fait Divers apresentam características do melodrama. Assim,
como na estética deste, o mundo no Super Notícia é apresentado aos seus leitores levandose em consideração valores e forças morais, emocionais e pessoais. Uma das estratégias
usadas pelo jornal que traduzem tal estética diz respeito ao enquadramento dramático. Do
total de 32 matérias selecionadas compor o corpus da Matriz dramática, os jornalistas
utilizaram este tipo de enquadramento em 22 delas. Isto pode ser evidenciado a partir da
capa, pois as manchetes mais sensacionalistas chamavam o leitor para os fait divers, como
as seguintes: “Flagra mulher com outro e é morto” (SUPER NOTÍCIA, 12 de junho) e
“Morta com golpes de picareta” (SUPER NOTÍCIA, 14 de julho), entre outras a serem
mostradas ao longo desta análise.
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ILUSTRAÇÃO 2 - Capa do Super Notícia do dia 12 de junho de 2009
Fonte: SUPER NOTÍCIA, 12 de junho de 2009

ILUSTRAÇÃO 3 - Capa do Super Notícia do dia 14 de julho de 2009 –
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Fonte: SUPER NOTÍCIA, 14 de junho de 2009

As ilustrações 2 e 3 mostram duas capas do jornal, uma antes e outra depois da
reforma, datada em 6 de julho de 2009. Amaral (2006) assegura que a “a capa é que vende
o jornal” (AMARAL, 2006, p. 117) e, seguindo esta lógica, supõe-se que nela sejam
evocadas chamadas variadas com temas também variados. Na edição do dia 12 de junho, o
jornal privilegiou um fait diver como principal manchete: “Flagra mulher com outro e é
morto” e, assim, no Dia dos Namorados, um crime passional chamou da atenção dos
leitores. A matéria referente à data chamou a atenção para o consumo: “Na véspera do Dia
dos Namorados, casais correm para comprar presentes”. Outros três fait divers também
tiveram espaço na capa: “Mulher joga fora colchão onde mãe guardava dinheiro”, “Mais
um operário morre em acidente de obra” e “Carro em alta velocidade na Contorno mata
jovem”. Para completar, a tradicional foto da mulher sexy foi de Thânia Khalill, atriz que
atuava na novela “Caminho das Índias”. Completando a composição da capa, selos
promocionais no topo e em rodapé.
Depois da reforma, a capa do jornal ganhou mais chamadas e mais textos,
reforçando assim a importância de se ter assuntos variados como manchetes. Os selos
promocionais passaram a ocupar somente a parte inferior do jornal. Já o espaço superior foi
destinado também a mais uma chamada com direito a foto. Na edição do dia 14 de julho
(Ilustração 3), a chamada principal foi um fait diver: “Morta como golpes de picareta. Após
assassinar brutalmente mulher de 22 anos, em Ibirité, marido deixa os filhos na casa de
parentes e foge”. Outras cinco matérias, também fait divers, foram responsáveis pela
diversidade de temas na capa: Gripe Suína, Polícia, Médicos do Barulho, Transporte e
Acidente. Já o entretenimento também teve seu espaço e a falta de ingressos para a final das
Taça Libertadores da América contou com duas fotos e título chamativo: “Ingresso acaba
em apenas três horas”. (SUPER NOTÍCIA, 14 de julho de 2009, capa). A mulher, que
esteve em todas as capas do jornal -, nesta edição foi Viviane Araújo.
A partir das capas, que podem ser encontradas no ANEXO 2, é possível perceber
algumas recorrências: chamadas para os fait divers, uma vez que eles permitem manchetes
mais sensacionalistas, fotografia de uma bela mulher na capa, chamadas para o futebol e
espaço para os selos promocionais. Com a reformulação do projeto gráfico e editorial do
jornal, a cor vermelha ganhou importância: ela aparece em todas as chamadas de fait divers.
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Assim, infere-se que as capas só diferem uma das outras pelo conteúdo, pois o formato
mantém um modelo básico.
No dia 12 de junho, reportagem da página cinco, cuja manchete era “Brutalidade Corpo achado na Obra” (Ver reprodução em ILUSTRAÇÃO 4) chamou a atenção do leitor
para uma história contada no estilo fait diver.

ILUSTRAÇÃO 4 - Reprodução matéria Corpo Achado na Obra
Fonte: SUPER NOTÍCIA, dia 12 de julho, p. 5
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O enquadramento dramático se expressou mediante uma foto sugestiva ao mesmo tempo
sensacionalista, que apesar de não mostrar o corpo do jovem assassinado, apresenta em
primeiro plano o tambor ensanguentado, sendo nítida a cor vermelha do sangue. Não se
deve perder de vista que o sensacionalismo provoca sensações, e a fotografia em questão
pode provocar sentimentos em quem a vê, como dor, revolta, curiosidade, consternação,
dentre outros possíveis. Apesar de não mostrar a violência de forma explícita, a legenda
Corpo de rapaz estava embaixo de um tambor, ela se faz presente por meio do vermelho,
lembrando que Guimarães (2002) considera esta cor como sendo da violência e da paixão.
Além do vermelho, a diagramação privilegiou um fio roxo, cor que simboliza o luto pela
morte de um ente querido. Todos estes fatores conotam a dor, a violência sofrida por um
adolescente, ou seja, uma pessoa que ainda teria uma vida pela frente.
No lead da matéria, assinada por Richard Lanza, relatou-se a morte de três
adolescentes “barbaramente” assassinados, cujo advérbio carregou ainda mais de
dramaticidade o texto. A matéria principal tratou de apenas uma das mortes, tendo a seguir
uma retranca com as outras duas e com o título de “Morte no campo de futebol”. A
interseção se deu por meio das mortes de adolescentes. Esta lógica, que é comum no Super
Notícia, mostra, conforme Amaral (2006), uma característica da estética popular: a
heterogeneidade. Esse tipo de organização acontece em vários outros textos e, assim, podese ressaltar que esta composição entre fatos é recorrente no jornal. Ou seja, as retrancas das
matérias, não necessariamente, precisam falar do fato principal. Pode haver outros tipos de
elementos para compor os elos. O lead22, na matéria mencionada, dizia o seguinte:
Três adolescentes foram barbaramente assassinados, em menos de 12 horas, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, os crimes
aconteceram entre a noite de anteontem e a madrugada de ontem. Em todos os
casos, os autores usaram requintes de crueldade para matar as vítimas. (SUPER
NOTÍCIA, dia 12 de junho de 2009, p. 5).

A fonte privilegiada na matéria principal e na retranca foi de um policial. A
retranca, que também recorreu à versão do policial, narrou em quatro parágrafos – dois para
22

Abertura de matéria tradicional. Precisa responder às seguintes perguntas: Quem, quando, onde, porque e
de que maneira. RIBEIRO, Maria Rosane (org). Glossário de Jornalismo. Disponível em
http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc
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cada – a morte dos outros dois adolescentes. Em resumo, a reportagem em questão usa
como estratégia de sedução do leitor: o uso do enquadramento dramático, a imagem
fotográfica que mostra, implicitamente, a violência descrita no texto, as escolhas lexicais do
repórter, que usa marcas textuais, como advérbio, para intensificar ainda mais o caráter
dramático da notícia policial em questão e ainda a exposição do vermelho na fotografia.

Entre as matérias classificadas na matriz dramática, destacou-se outra no corpus de
análise: a cobertura da morte de Michael Jackson que foi apresentada ao leitor do jornal
como uma verdadeira novela: em capítulos, buscando sempre algo novo. Como se vê na
ilustração seguinte, no dia 28 de junho, uma página inteira, carregada de emoção,
noticiando a morte do ídolo pop da música, com seis fotos expressivas, legenda e uso da cor
roxa, simbolizando o luto dos fãs do astro. Ver ilustração a seguir:
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ILUSTRAÇÃO 5 - Cobertura da morte de Michael Jackson
Fonte: SUPER NOTÍCIA, 8 de junho, p. 5

O título Luto na música: o que matou o ídolo? ganhou em sua composição uma
foto/boneco do astro, um recurso a mais para homenagear o morto. Em uma hora de muito
sofrimento para os fãs, o Super trouxe como matéria principal, a dúvida lançada pela
família do morto: a causa mortis do astro. O principal valor notícia desta matéria diz
respeito à novidade do assunto. Não se deve esquecer que a morte de Jackson foi bastante
noticiada pelos meios de comunicação audiovisuais, bem como, em blogs e sites noticiosos
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da Internet. Implicitamente, o valor-notícia se faz a partir de dois pressupostos da notícia: a
concorrência e o público. Uma segunda foto mostrou a reação dos fãs e deu amplitude e
grandeza ao fato: a legenda Morte do cantor repercute pelo mundo: em Tel Aviv, fãs fazem
homenagem. A terceira trazia o caminhão que retirou os objetos do cantor: Ontem,
caminhão de mudanças retirou objetos da casa de Jackson. A escolha desta imagem podese dizer que, implicitamente, chama o leitor para a realidade: ele está morto e como foi em
toda a vida do astro, sua morte também se apresentou envolta em mistérios! A quarta
fotografia foi uma homenagem a um dos principais sucessos musicais do artista: Presos
dançam “Thriller”: vídeo bateu recorde no You tube. Em certo grau, esta foto já anunciava
uma tendência que o jornal iria apresentar ao seu leitor a partir da reforma, que aconteceria
a partir de 6 de julho de 2009: dar importância ao mundo virtual e, em certa maneira, inserir
as pessoas mais simples neste novo mundo cibernético. A quinta fotografia revela a dor dos
parentes através da foto comovente do pai do morto: O reverendo Jessé Jackson, seu filho e
Joe Jackson, pais de Michael. O semblante dele conota tristeza profunda. Já a última
imagem, talvez seja a mais expressiva da página: uma menina com um olhar tristonho com
um pôster do cantor: Menina indiana fez ontem sua homenagem. A criança triste é algo
que, mais facilmente, comove as pessoas e gera consternação.
Bem no estilo estético popular, as matérias são curtas e objetivas, sendo que a
principal tem quatro retrancas: “Astro seria viciado”, “Guarda dos filhos é dúvida”, “Fãs se
reúnem em SP” e “Enterro não foi definido.” Outro recurso usado para capturar o leitor
foram as informações rápidas contidas em olhos: “A senhora Jackson vai cuidar deles e
tenho certeza de que haverá todo tipo de discussão sobre as crianças” (Brian Oxman,
advogada da família) “Michael disse que eles se relacionam bem” (Randy Phillips, sobre a
contratação do cardiologista do astro); “Ainda não caiu a ficha. Simplesmente não acredito
no que aconteceu” (Kevin Medelsohn, fã brasileiro).
Resumindo, a notícia da morte de Michael Jackson levantou suspeitas de que o astro
poderia ser um viciado em drogas, tendo como valor notícia, a novidade. A matéria em
estilo fait diver dramatizou o fato a partir do enquadramento dramático e apelos visuais,
como fotografias representativas e diagramação da página que facilitou a leitura e
apreensão do fato. Todo o aparato da página – texto e imagens - facilitou uma compreensão
mais ampla da morte do astro: o fato novo – autopsia para detectar a causa mortis de
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Michael Jackson -, uma retranca que mostrou que o resultado da autópsia não convenceu a
família, outra abordando sobre o futuro dos filhos do astro morto. A partir daí e na parte
inferior da página, um espaço para dar voz aos fãs: uma retranca repercute a morte do astro
em São Paulo e uma outra sobre a indefinição da família quanto ao enterro.
Outra matéria da categoria Matriz Dramática, mais um Fait Diver, que mereceu
destaque por trazer características do melodrama, foi veiculada no dia 12 de junho, e
mereceu uma página inteira em preto e branco.

ILUSTRAÇÃO 6 - Matéria novelizada: Voo 447
Fonte: SUPER NOTÍCIA, 12 de junho de 2009
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O título foi o seguinte: “Tragédia do 447: depois de uma semana, 4 incidentes assustam”
(Ilustração 6). A matéria principal teve como referência o acidente com o voo AF 44723,
que caiu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo, e dizia que “pelo menos quatro
incidentes assustaram passageiros de aviões de grande porte no mundo”. (SUPER
NOTÍCIA, 12 de junho de 2009, p. 11). O lead informava que quatro aviões tiveram que
fazer pousos forçados. O fato foi contado somente a partir da versão oficial, por isso, podese dizer que um dos enquadramentos usados foi o oficioso. A matéria, no entanto, fez uso
do sensacionalismo, uma vez que traz fatos que não mereceriam destaque, pois tratou de
pousos forçados, fato que, por si, não se trata de um valor-notícia. Mas o repórter fez
ligação do fato ao acidente da semana anterior, através da escolha de um segundo
enquadramento ainda mais forte na matéria, o dramático, típico do folhetim, uma vez que
provoca a curiosidade no leitor. A narrativa lembrou a tragédia que vitimou 228 pessoas,
em certa medida, provocou sentimentos de compaixão no brasileiro e, durante vários dias,
foi matéria principal nos jornais impressos, bem como, nos telejornais, em estilo novelesco.
Outra marca interessante nesta reportagem foi o uso da palavra sobreviveu que,
entre aspas, indicou ambiguidade, umas das características citadas por Amaral (2006) da
estética do popular. A mulher que escapara do acidente aéreo acabou morrendo duas
semanas depois, só que de acidente de carro. Uma italiana, que “sobreviveu” ao acidente
com o Airbus da Air France por ter perdido o voo 447, morreu em um acidente de carro na
Áustria. (SUPER NOTÍCIA, 12 de junho de 2009, p. 11). Pode-se dizer que este caso é
“diferente” da normalidade e, esta é uma das formas de se chamar a atenção do leitor e
despertar sua curiosidade por meio das sensações provocadas pelo texto. Além de tudo isso,
a análise da página denota para o leitor toda a importância da matéria: uma página inteira
com duas fotos abertas. Privilegiar uma matéria desta forma é afirmar para o leitor que ela é
importante e, em certa medida, “especial”.
O corpus desta pesquisa privilegia a edição em que teve início o novo projeto
gráfico-editorial do Super Notícia, edição do dia 6 de julho de 2009. Apesar de alterações
de identificação que privilegiou o cromatismo, chamadas maiores, fotografias
representativas, a linha editorial do jornal continuou privilegiando os fait divers, com
23
Um Airbus da Air France que partiu do Rio no dia 31 de maio de 2009 em direção a Paris caiu sobre o
Oceano Atlântico. O voo AF 447 levava 228 pessoas a bordo e perdeu o contato com a torre quando voava
sobre o Oceano Atlântico.
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características do folhetim e do melodrama, bem como, o INFOtenimento. Isto pode ser
conferido com a análise da matéria a seguir.
Mostrando um pouco esta ampliação dos textos, o jornal do dia 5 de julho trouxe
um fait diver na página 3: notícia policial em página inteira. A partir desta edição, nota-se
que o Super tenta colocar em prática a reforma gráfica e editorial planejada pela Associats i
Cases. A reportagem, cujo chapéu dizia “Notícia do Dia” (SUPER NOTÍCIA, dia 6 de
julho, p. 3) e teve como título Caso Aline: crime não desvendado, exemplifica tal mudança.

ILUSTRAÇÃO 7 - Notícia do Dia: Caso Aline
Fonte: SUPER NOTÍCIA, dia 6 de julho de 2009
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A partir desta edição, esta página, especificamente, ficou responsável pela
veiculação da matéria que a equipe de reportagem elegesse como a mais importante do
jornal. O fato abordado já era conhecido do público, pois havia contado com capítulos
anteriores nos principais veículos impressos e audiovisuais de Minas Gerais, em alguns
deles, com uma abordagem jornalística no estilo folhetim. O caso já era conhecido do
público mineiro pelo mistério da morte de uma jovem: assassinada com 17 perfurações e
cujo corpo foi encontrado em um cemitério de Ouro Preto. Acreditava-se que a morte dela
teria relações com rituais satânicos de jogo de RPG24, sendo quatro colegas e amigos dela,
os responsáveis por esta morte. A reportagem também ganhou chamada na capa:
Quem matou a estudante?
Após cinco dias de julgamento, júri absolve os quatro réus acusados de matar
cruelmente Aline Soares, em 2001, durante uma festa em Ouro Preto; mistério
sobre o crime continua. (SUPER NOTÍCIA, dia 6 de julho de 2009, capa).

Nesta matéria, verifica-se o uso de uma nova estratégia de aproximação com seu
leitor: matérias assinadas pelo jornalista e com a divulgação de e-mail para contato. Na
composição da página, destaca-se a cor vermelha que, a partir daquela edição, se tornava a
cor mais importante da seção “Atualidades”. A partir dos argumentos de Guimarães (2002)
mencionado neste capítulo, acredita-se que a escolha se deu para enfatizar o maior número
de matérias desta seção: os fait divers, principalmente, crimes. Desta forma, a cor simboliza
a violência típica de tablóides populares-massivos em abordagens sobre as grandes cidades.
Ao que parece, a mudança diz algo a respeito do leitor que o jornal supõe ter, ou
seja, o que Amaral (2004) denominou de “endereçamento”. Ao aumentar o tamanho dos
textos, ao usar cores pré-definidas e identificatórias e, assim criando uma identidade por
seções, o jornal não só diz ao leitor que ele, a partir daquele momento, é capaz de ler mais,
de perceber mais, de apreender mais sobre o mundo, como também, ele recria e reatualiza
sua identidade enquanto jornal. Pode-se pensar que o contrato de leitura com o leitor passa,

24

O jogo RPG consiste na união do conceito de teatro com as regras de um jogo, onde se tem a interpretação
de personagens ficcionais controlados pelo seu respectivo jogador. Uma partida de RPG consiste,
basicamente, em um grupo de pessoas, onde uma delas assumirá o papel de "narrador" - algumas pessoas
ainda usam o termo "mestre" - e os demais, serão os jogadores. Para enriquecer a partida, adicione livros de
algum sistema de sua preferência, pois sem regras o narrador não irá convencer os jogadores dos rumos
tomados pela história. Fonte: http://www.rpgonline.com.br/o_que_e_rpg.asp Acesso em 1° de fevereiro de
2010.
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neste momento, por uma reformulação, que, por exemplo, aumentou o tamanho dos textos.

Na reportagem do “Caso Aline”, a página contou com duas fotos: a primeira sem
legenda trouxe uma novidade: o ícone de uma máquina fotográfica indicando que no site do
Super o leitor poderia encontrar outras fotos do caso e do julgamento, conforme indicação
do novo projeto do jornal. A segunda imagem entrava um pouco na primeira, e teve como
legenda A mãe de Aline, Maria José Soares, disse que está exaurida e que não pretende
correr mais atrás do verdadeiro assassino. Dois olhos estão dentro de um balão vermelho –
novamente a cor principal da seção e simbolizando uma história de morte trágica e de dor indicando as seguintes falas:

“O que venceu foi a verdade. A gente simplesmente a demonstrou. Sempre
acreditei na absolvição!” Advogado de defesa, Guilherme Marinho.
“Sei que era difícil para o MP, mas não pensei em pedir a absolvição,
contrariando todo o trabalho”. Promotora do caso, Luiza Helena Fonseca.
(SUPER NOTÍCIA, 6 de julho de 2009, pág. 3)

Como já salientado anteriormente, outra novidade do projeto foi a inserção de
infográficos explicativos, que não tinham destaque na versão anterior do projeto. A matéria
em questão contou com dois: “Cronologia – o andamento do caso” e “O que não foi
apurado”. Apesar de simples, estes elementos contribuem para contextualizar a cronologia
do fato ao leitor.
O texto principal relatou, utilizando-se o enquadramento temático, o julgamento dos
acusados do assassinato da jovem em Ouro Preto. Tudo indicou que a repórter Flaviane
Peixoto estava presente no julgamento: o fato foi narrado cronologicamente e a matéria
trouxe marcas textuais que demonstram a reação dos acusados e da mãe da vítima na hora
do julgamento, como no trecho “Depois da declaração da absolvição, a mãe da vítima,
Maria José Silveira Soares, resignou-se diante do que ouviu”. (SUPER NOTÍCIA, 6 de
julho de 2009, p. 3).
Como fonte, a repórter usou a promotora Luíza Helena Fonseca. Um depoimento da
mãe da jovem assassinada também deu peso à matéria. Já na retranca “Uma página virada
na vida”, a repórter tem como fonte dois acusados do assassinato, ambos absolvidos no
julgamento. Ela dá voz a eles, deixando que contem o que sofreram e seus planos para o
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futuro. Como no folhetim, o herói pode ser tanto o assassino como o inocente ou o culpado.
A repórter optou pelo enquadramento dramático, uma vez que esta abordagem propicia
uma narrativa que explora os sentimentos e as atitudes de seus personagens.
Em suma, a principal matéria após a implantação da mudança no jornal – critério
do próprio Super, que coloca na página 3 a Notícia do Dia – teve uma página inteira para
sua veiculação. O título em vermelho, as fotografias abertas e representativas do fato, o
infográfico explicativo do caso, o uso do ícone para chamar a atenção para outro meio, no
caso o digital, a narrativa dramática, são indícios de que o jornal aperfeiçoou seu visual e
ganhou mais dinamismo.
Dentro da categoria matriz dramática, observa-se uma questão recorrente no corpus
das matérias analisadas: alguns assuntos são novelizados, ou seja, apresentados em forma
de capítulos. O período de análise coincidiu com o aparecimento da Gripe Suína no Brasil,
acontecimento que foi noticiado, diariamente, pela imprensa de todo o Brasil e, que
mereceria ser estudado à parte. Nas edições investigadas, foi predominante a apresentação
da doença de forma dramática, fazendo uso de fotos e manchetes chamativas. Assim, nas
notícias sobre este fato, para compor a cena, jornalistas do Super Notícia utilizaram fotos
representativas: pessoas com máscaras e com semblantes de preocupação ou com aparência
de infectado pelo vírus da gripe. No dia 12 de junho, sob o título “OMS diz que nova gripe
vira epidemia” (SUPER NOTÍCIA, 12 de junho, p. 8), a ministra interina da Saúde no
Brasil dizia que a transmissão da doença permanecia “limitada” no país (Ilustração 8).
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ILUSTRAÇÃO 8 - Capítulo 1 da Gripe Suína - Fonte: SUPER NOTÍCIA, dia 12 de junho, p. 8

A palavra limitada apareceu destacada entre aspas no título e no corpo da matéria,
demonstrando, novamente, a ambiguidade, conotando, assim, uma característica da estética
do popular. O termo, no sentido denotativo, traz a ideia de que a gripe suína estava restrita a
determinados locais e no sentido conotativo, a matéria colocava em dúvida a informação da
autoridade. Fica assim, uma dúvida: Será mesmo verdade? Ou, será que as autoridades
sanitárias do Brasil não estão escondendo informação? Ao colocar aspas, o repórter, em
certa medida, deslegitima sua fonte, no caso a ministra interina da Saúde. O lead da matéria
fortalece a dúvida, pois também faz uso do recurso das aspas em duas palavras: “A ministra
interina da Saúde, Márcia Bassit, informou ontem que, mesmo com o anúncio de
‘pandemia’ de Influenza A, feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a população
brasileira pode ficar ‘tranquila’ ”. (SUPER NOTÍCIA, 12 de junho, p. 8).

125
A fala da ministra ainda recebeu outro contrapeso importante: o alerta da
Organização Mundial de Saúde (OMS), para a qual a doença viraria uma pandemia25. Essa
posição foi reforçada pelos dados do Ministério da Saúde, que foram destacados na retranca
com o seguinte subtítulo: “52 casos confirmados”. Pode-se dizer que esta matéria contou
com uma estratégia de direcionamento da leitura: ao questionar os termos limitados,
pandemia e tranquila, o autor da matéria instigou dúvidas no leitor. Outra ambigüidade
verificada nesta matéria diz respeito à cor usada na diagramação, que foi o azul, segundo
Guimarães (2002), cor que simboliza a saúde, e, não, a doença.
Outra matéria sobre a gripe suína foi publicada no dia 14 de julho e teve como
título: Morre a terceira vítima no Brasil, relatando a morte de um menino do Rio Grande
do Sul de 9 anos, vítima da doença (SUPER NOTÍCIA, dia 14 de julho, p. 11), recebendo,
inclusive, manchete na capa.

ILUSTRAÇÃO 9 - Capítulo 2 da Gripe Suína - Fonte: SUPER NOTÍCIA, 14 de julho de 2009, p. 11

25 Pandemia (do grego παν [pan = tudo/ todo(s)] + δήµος [demos = povo]) é uma epidemia de doença
infecciosa que se espalha entre a população localizada em uma grande região geográfica como, por exemplo,
um continente, ou mesmo o planeta. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia Acesso em 15 de janeiro
de 2009.
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No entanto, a composição da matéria trouxe uma foto do ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, com a legenda Ministro José Gomes Temporão diz que está tudo sob controle, o
que revela uma contradição entre o fato e o que diz o ministro. Um olho, no formato balão
traz a fala de parentes do menino que morreu vítima da doença: O garoto demorou a ser
diagnosticado com a gripe suína, talvez por isso tenha sido fatal. Sob o enquadramento
dramático, o repórter mostrou o drama da família do menino José Wink, morto por causa da
gripe suína. As fontes foram a família do menino falecido e o ministro. Ao dar voz à
família da vítima, o Super Notícia dota a matéria de certa criticidade ao posicionamento do
ministro.
Ele teve sintomas de gripe,mas foi atendido por um médico particular, porque não
havia suspeita de contágio pela nova gripe. O médico também não identificou a
doença e ele foi levado para um hospital em Porto Alegre. Só neste hospital
desconfiaram que poderia ser o vírus. Fala de parentes da vítima. (SUPER
NOTICIA, dia 14 de julho de 2009, 11).

Aliada à fala dos parentes, o repórter usou dados do Ministério da Saúde como contestação
da fala do ministro: “Casos somam 1.027”. (SUPER NOTÍCIA, 14 de julho de 2009, p. 11).
Neste caso, a narrativa melodramática com marcas de ironia provoca sentimentos de medo,
uma vez que conota gravidade da doença, e lástima, com a morte de uma criança.
A saga sobre a doença, em forma folhetinesca, continuou no dia 30 de julho, sob o
título Gripe suína lota hospitais em todo o país. (SUPER NOTÍCIA, dia 30 de julho, p. 9).
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ILUSTRAÇÃO 10 - Capitulo 3 da Gripe Suína
Fonte: SUPER NOTÍCIA, dia 30 de julho de 2009, p. 9

A foto, que ilustra a matéria, mostrou pessoas usando máscaras de proteção e legenda:
Hospitais em todo o país estão lotados por causa do aumento dos casos de gripe
(Ilustração 10). Envolta em fio, a matéria escrita por Thiago Nogueira contou também com
uma retranca “Alunos voltam prevenidos” e teve ainda um olho: 61 mortes é o número
oficial registrado no Brasil de pessoas que morreram em decorrência do vírus da gripe
suína. O enquadramento usado é o dramático, pois a doença é apresentada ao leitor em sua
forma trágica, podendo ser percebido na fotografia da matéria que traz pessoas com
máscaras, aparentemente, com fisionomia de dor. Observe-se que o peso da foto se deu
pelo ângulo escolhido pelo fotógrafo, uma vez que, o espaço mostrado só tem três pessoas e
várias cadeiras vazias. No entanto, a força da imagem está na mulher que ela apresenta em
primeiro plano.
O lead também apresenta a Gripe Suína com um enunciado sensacionalista já que a
sensação que ele pode provocar nas pessoas é de medo. A legitimidade da matéria é
atestada pelos números:
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Residentes do pronto-socorro do Hospital São Paulo, na capital paulista,
ameaçam paralisar parte do atendimento a partir de hoje em razão da falta de
infraestrutura adequada para a sobrecarga de trabalho ocorrida após o aumento de
casos de gripe suína. No Espírito Santo, a nova gripe também foi argumento para
o Tribunal de Justiça, que determinou, ontem, a imediata suspensão da greve dos
médicos nas unidades municipais de saúde de Vitória, paralisados desde o dia 14
de maio.
Já no Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre abre, hoje, 79 vagas para
médicos para atuarem exclusivamente na prevenção à a gripe suína. Em todo o
país, a pandemia da nova gripe provoca aumento do número de atendimentos nos
hospitais de referência. Em Minas Gerais, a situação não tem sido diferente: em
uma semana, o ambulatório de Influenza A do Hospital das Clínicas, na capital,
dobrou o número de atendimentos diários, passando de 44 para 86. Só nos
últimos três dias, 33 pessoas entraram nas estatísticas de suspeitos. (SUPER
NOTICIA, 30 de julho de 2009, p. 9).

De forma geral, a gripe suína no Brasil foi abordada pelo Super Notícia de maneira
dramática, novelizada – cada dia teve o seu capítulo - sempre contando com fotos
representativas que conotavam o perigo representado pela doença, legendas fortes e, ainda,
a ambiguidade quando a fonte era o governo. Apesar da força do vermelho, a cor
privilegiada nestas matérias foi o azul, que conota questões ligadas à saúde e, assim,
mostrando uma ambiguidade uma vez que a cor indica saúde, e não doença, como a Gripe
Suína. O uso da palavra pandemia também fortalece a dramaticidade do fato, uma vez que,
o repórter não explica o significa o termo aos leitores.
Além da Gripe Suína, outro caso também foi novelizado neste período de análise:
matérias de política sobre o senador brasileiro, José Sarney, e por isso, foram inseridas na
categoria matriz dramática, adotando o fait diver - pelo caráter de novidade e narrativas em
forma de novelas. Antes da reforma gráfico-editorial, este tipo de matéria aparecia diluída
dentro o caderno Atualidades com o nome Geral. Após as mudanças, elas ganharam o
chapéu de “Política”. Normalmente, o enquadramento dado neste tipo de matéria é o
estratégico, que acaba por fortalecer a imagem da população de que “todo político é
corrupto”, conforme poderá ser percebido nas análises da seguir. O que não deixa de ser um
juízo de valor que o jornal dissemina para seus leitores. Para compor as páginas, são usadas
fotos carregadas de simbologia, como constatado nas três matérias analisadas: as fotos
conseguiram traduzir um turbilhão de emoções, como raiva, revolta, preocupação e
desprezo pelos políticos etc. e que reforçam a máxima de “todo político é corrupto”.
No entanto, como na maioria dos jornais populares-massivos, não faz parte da linha
editorial do Super Notícia, a cobertura cotidiana de assuntos políticos. Pode-se dizer que

