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RESUMO 
 
O trabalho pretende verificar como o jornalismo impresso faz uso da classificação, da 

fragmentação e da descontextualização da realidade, em sua prática cotidiana de 

transformar fatos em notícias. A análise da mídia impressa evidencia que a 

especialização temática, seguida da fragmentação do noticiário, é uma tendência 

mundial que tem se acentuado nas últimas décadas. A história demonstra que o processo 

de segmentação foi amplamente incorporado à imprensa brasileira no final do século 

XX, com a consolidação do modelo de editorias e a valorização do marketing 

jornalístico, nos anos 1980-90. Partindo da descrição dos jornais O Globo e Folha de 

São Paulo, procura-se verificar como o modelo de editorias atua na representação do 

real. O estudo do processo de segmentação dos jornais adquire importância diante da 

atual crise desses veículos, agravada pela consolidação da Internet como espaço de 

busca e troca de informações. Com o avanço das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, torna-se, pois, indispensável refletir sobre novas possibilidades de 

estruturação do noticiário na mídia impressa. 
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1. Introdução 

 

Como, no contexto das modernas Tecnologias de Informação e Comunicação, 

sustentar um modelo de jornalismo cuja organização tem como pressupostos a 

classificação, a segmentação e a fragmentação do noticiário? Em um período marcado 

pela proliferação de mensagens – e pontos de vista – nos mais diversos meios e em 

velocidade quase que instantânea, a mídia impressa, mais do que nunca, precisa 

reestruturar-se.  

O universo de perspectivas que se desenha para os próximos anos abre espaço 

para discussões que vão muito além das preocupações técnico-mercadológicas. O 

contexto de mudanças – com o desenvolvimento de novas formas de produção e 

distribuição de informações – favorece o debate acerca da atividade jornalística e de sua 

função social. Ou seja, vislumbra-se como horizonte de pesquisa e reflexão, o papel do 

jornalismo enquanto mediador das relações sociais e organizador dos fatos cotidianos.  

Nesse sentido, torna-se indispensável não só repensar os conteúdos veiculados 

pela mídia impressa, como também a sua forma de organização, isto é, a estrutura que 

determina os modos de apresentação desses conteúdos. Acredita-se, portanto, que a 

análise de como os fatos sociais são representados pelos jornais implica uma revisão das 

lógicas de classificação e segmentação do noticiário. 

É certo que a disposição dos textos jornalísticos em editorias e cadernos 

temáticos facilita a leitura e a organização da informação, contudo, ela deixa explícita a 

dificuldade dos veículos e de seus profissionais de inter-relacionarem os 

acontecimentos. Sobre os mesmos fatos sociais, são geradas narrativas paralelas ou 

independentes, de modo que o enredo apresentado depende da seção na qual as matérias 

são publicadas.  

Este trabalho defende a hipótese de que o modelo atual dos jornais impressos, 

com a apresentação fragmentada do noticiário e a excessiva segmentação do público, 

impossibilita uma efetiva contextualização dos acontecimentos e o pleno cumprimento 

da função social do jornalismo, qual seja a de informar e não apenas a de noticiar fatos 

isolados. Seu objetivo é, portanto, o de demonstrar que, em tempos de comunicação 

digital, mais do que nunca os jornais precisam buscar novos formatos, já que não podem 
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competir, em termos de quantidade de informação, sedução visual e capacidade de 

interação, com as modernas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Este estudo tem como objeto principal o jornal impresso, concentrando-se, a sua 

análise, nos veículos da grande mídia. A idéia é trabalhar com a segmentação nesse 

meio específico, ainda que se reconheça a pertinência da temática a outras formas de 

comunicação (mídia radiofônica, mídia televisiva, mídia on-line) e a outros produtos da 

mídia impressa, como as revistas de diferentes periodicidades, os jornais comunitários, 

etc.  

A fim de avaliar como a mídia elabora o seu material informativo e, 

principalmente, de demonstrar como a segmentação da informação insere-se no modelo 

de narrativa hegemônica, será feita uma revisão bibliográfica, juntamente com a análise 

de dois grandes jornais brasileiros da atualidade. O esforço se realizará no sentido de 

buscar uma reinterpretação de conceitos, fatos, estruturas e paradigmas, muitas vezes 

encarados como permanentes e imutáveis. Para tanto, o trabalho adotará o seguinte 

percurso: 

O primeiro capítulo propõe-se a investigar o conceito de classificação e a 

dinâmica de apreensão do real pelos homens. Partindo de uma visão mais geral sobre o 

desenvolvimento da ciência e o estudo dos seres e dos fenômenos sociais, o objetivo é 

demonstrar como, diante do desejo de ordenar o mundo, os homens muitas vezes 

desconsideram as exceções, as diferenças e os desvios próprios da natureza.  

Ou seja, inicialmente pretende-se verificar como qualquer processo 

classificatório é limitado aos critérios estabelecidos e, em última instância, à própria 

subjetividade daquele que classifica. Vale ressaltar, portanto, na classificação, a 

importância da sensibilidade dos sujeitos para perceberem semelhanças e diferenças nos 

objetos e darem destaque a umas e não a outras, a depender de uma série de fatores, que 

vão desde o contexto em que se dá a classificação, até os interesses daquele que a 

realiza, considerando os resultados que busca, as suas necessidades, etc. 

A obra “As Palavras e as Coisas”, de Michel Foucault, é peça fundamental para 

a compreensão do processo classificatório, assim como “O método 3”, de Edgar Morin, 

para a reflexão sobre a necessidade de se relativizar o conhecimento, especialmente as 

“verdades” há muito naturalizadas. Neste ponto, a leitura de “Pós-moderno: uma 

sociedade transparente?”, de Gianni Vattimo, traz a contribuição do pensamento niilista 
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para uma crítica efetiva da realidade e de seus processos. Finalmente, com “A Pele da 

Cultura”, de Derrick de Kerckhove, é possível visualizar como a visão perspectiva (base 

de organização do espaço) serve de modelo à própria organização do pensamento.  

O segundo capítulo dará destaque à linguagem jornalística propriamente dita, 

isto é, à aplicação dos conceitos de classificação e fragmentação da realidade na 

elaboração do noticiário. Diante da multiplicidade de acontecimentos e da necessidade 

de se fazerem escolhas, quais são, afinal, os critérios de seleção e hierarquização das 

informações? Procurar-se-á entendê-los e também os princípios de organização dos 

fatos pela mídia, tendo em vista o conceito de informação como construção de realidade 

social. 

 A fragmentação da notícia como técnica mercadológica e as conseqüências da 

industrialização do processo informativo e da representação fragmentada dos fatos 

sociais, serão algumas das questões discutidas, de modo que fique claro como o modelo 

de segmentação serve às estruturas do pensamento hegemônico e contribui para a 

criação e preservação de estereótipos sociais. 

As teorias do agenda-setting e do enquadramento (framing) revelam que a mídia 

não diz ao público apenas o que ele deve pensar, mas como ele deve pensar a pauta. A 

esse estudo interessa, entretanto, realizar uma outra leitura dessas teorias. Uma 

interpretação que não vê simplesmente a mídia como manipuladora de consciências – 

tal como indica o professor Muniz Sodré, em “Antropológica do Espelho” –, mas que 

percebe a importância da participação da audiência no processo de legitimação da 

realidade construída pelos media.  

No capítulo dois se fará ainda uma reflexão sobre a tipificação das ações no 

jornalismo, isto é, sobre a atividade jornalística: suas técnicas e formas 

institucionalizadas, partilhadas pelos profissionais e reconhecidas pelo público. Neste 

ínterim, serão abordadas questões como a rotina produtiva dos jornalistas e o “reflexo 

de pauta”, ambas decisivas para a elaboração do noticiário. Aqui, as análises serão 

baseadas especialmente nos estudos do sociólogo espanhol Enric Saperas sobre os 

efeitos cognitivos da comunicação de massa.  

O terceiro capítulo tem por finalidade pensar a estrutura dos jornais impressos, a 

partir das noções de classificação e fragmentação do real e da investigação do formato 

da segmentação jornalística, ou seja, da disposição das notícias em editorias, cadernos e 
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suplementos. O objetivo é criticar essa forma de organização e apresentação do 

noticiário, que leva, dentre outras coisas, a “descomplexização” das relações sociais, e 

entender a segmentação como estratégia mercadológica, cuja função principal é 

favorecer a publicidade, em detrimento da contextualização dos fatos narrados. A tese 

de doutorado do professor Rafael Souza Silva, da Universidade Católica de Santos, “O 

zapping jornalístico: da sedução visual ao mito da velocidade”, que trata do processo de 

cadernização dos jornais, traçando um paralelo com o efeito “zapping” da mídia 

eletrônica, auxilia no entendimento dessas e de outras questões.  

 Da mesma forma, com Edgar Morin e Gabriel Kaplún é possível verificar como 

se deu a divisão dos saberes em diversas áreas autônomas e isoladas, e como a 

fragmentação do conhecimento dificulta as possibilidades de compreensão do mundo e 

da humanidade. Em outras palavras, pode-se visualizar como a organização das notícias 

em editorias e cadernos está estritamente relacionada à organização do pensamento e do 

conhecimento.  

 Discutir-se-á, também no capítulo três, como a segmentação do produto jornal 

leva à segmentação dos profissionais e à divisão nas Redações, seguindo a lógica da 

especialização – tendência que tem se acentuado mundialmente em diversas profissões, 

não só no jornalismo. Com a prática da especialização criam-se verdadeiros experts em 

determinadas áreas, no entanto, na maioria das vezes, pessoas incapazes de estabelecer 

relações com outros assuntos, o que é extremamente prejudicial à integridade do 

noticiário. 

 Ainda que a classificação e a segmentação estejam associadas ao 

desenvolvimento da ciência, à organização do conhecimento e à dinâmica de 

representação do real pelos homens, a história demonstra que tais práticas foram 

amplamente incorporadas à imprensa brasileira apenas no final do século XX. No 

quarto capítulo, procurar-se-á demonstrar como os jornais impressos brasileiros 

introduziram o conceito de segmentação no noticiário diário e quais foram as principais 

mudanças ocorridas no jornalismo a partir de então.  

 Neste ponto, o estudo se concentrará na análise de dois momentos históricos de 

profundas transformações na imprensa escrita do Brasil: os anos 1950 e os anos 1980-

90. Para compreender as mudanças dos anos 50 e sua importância no processo de 

cadernização dos jornais brasileiros, será feita, entre outras, a leitura da tese “Imprensa e 
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História no Rio de Janeiro dos Anos 50”, da professora Ana Paula Goulart Ribeiro, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acredita-se que as reformas deste período 

marcaram a passagem do jornalismo político-panfletário para o empresarial – com a 

modernização da imprensa segundo os padrões norte-americanos – e foram também 

fundamentais para a consolidação do modelo de editorias no final dos anos 1980 e início 

dos anos 1990. 

 A fim de compreender as transformações do final do século XX, que têm como 

marco a implementação do “Projeto Folha”, pelo jornal Folha de São Paulo, será feita, 

além de outras, a leitura do livro “Mil dias: seis mil dias depois”, do jornalista Carlos 

Eduardo Lins da Silva. Entende-se que, dentre os grandes jornais brasileiros, a Folha foi 

o primeiro a adotar sistematicamente a segmentação como estratégia industrial para 

atrair leitores e publicidade. Logo, estudar o seu projeto de reforma, cujas medidas 

foram posteriormente seguidas pelos outros grandes veículos impressos do Brasil,  ajuda 

a compreender a configuração atual dos jornais brasileiros. 

 O quinto capítulo terá como foco a descrição da estrutura de dois grandes jornais 

brasileiros: O Globo e Folha de S. Paulo. O objetivo é tornar clara a distinção entre 

editorias, cadernos e suplementos, compreendendo a atuação desses três modelos, 

diferentes, porém complementares, no processo de segmentação dos jornais impressos. 

Ou seja, interessa ao estudo entender a lógica de distribuição do noticiário pelas 

diferentes áreas temáticas, assim como os critérios que determinam a disposição das 

editorias pelos cadernos, a publicação de suplementos e a valorização de uma ou outra 

área do jornal, que funciona como indicativo do público-alvo e da linha editorial do 

veículo. 

Buscando exemplos no noticiário recente, procurar-se-á verificar como o modelo 

de segmentação atua na representação do real histórico-social. Nesse sentido, serão 

analisados dois pequenos casos que ilustram como a segmentação pode ser prejudicial à 

representação do real e, sobretudo, à contextualização dos fatos sociais: 1) cobertura do 

jornal O Globo sobre a estréia do longa hollywoodiano “300 de Esparta”, que conta com 

a participação do ator brasileiro Rodrigo Santoro; 2) cobertura do jornal Folha de S. 

Paulo sobre a visita do presidente norte-americano George W. Bush ao Brasil. 

O quinto capítulo se dedicará ainda à compreensão do ato de leitura, no qual se 

supõe – com base nas idéias do professor francês Maurice Mouillaud – o jornal encontra 
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a sua unidade. Acredita-se, portanto, que, diante do produto fragmentado, cabe ao leitor, 

através da sua movimentação pelas páginas e cadernos, tentar construir a idéia de um 

“todo” coerente, ainda que este seja inatingível. 

 O último capítulo tem como proposta refletir sobre as alternativas que se 

colocam aos jornais impressos na Era Digital: investir na qualidade do material 

publicado, valorizando a análise, a interpretação e a opinião de profissionais 

capacitados; fundir as suas Redações com as dos jornais on-line, atuando de forma 

integrada à nova mídia; buscar meios de maior interação com o leitor... ou continuar 

apostando na lógica da velocidade, na segmentação do noticiário, na prática do 

jornalismo de notas, etc. 

Afinal, como os jornais impressos devem se estruturar para sobreviverem e 

competirem com um mercado on-line em franca expansão? Qual seria a função desses 

veículos, em tempos de comunicação digital? Estão mesmo os impressos condenados a 

desaparecer?  

 Para tentar responder a essas e a outras perguntas, se recorrerá a artigos do 

Observatório da Imprensa – que reúne jornalistas e intelectuais comprometidos com as 

questões mais urgentes da imprensa brasileira e mundial –, assim como às mais recentes 

pesquisas publicadas sobre a “crise dos jornais impressos” e a textos de teóricos que são 

referência na área da tecnociência, como o sociólogo francês Pierre Lévy e o canadense 

Derrick de Kerckhove, e também ao pensamento de autores brasileiros dedicados à 

temática como André Lemos e Caio Túlio Costa. 

Nos últimos anos, pesquisas sobre o futuro dos jornais impressos têm adquirido 

importância diante da tão anunciada crise do setor. Não só as modernas tecnologias 

digitais e a Internet ameaçam os periódicos tradicionais, mas também o crescimento dos 

mercados de jornais populares e dos de distribuição gratuita, o fortalecimento da mídia 

comunitária e o desenvolvimento de novas formas de se buscar e trocar informações. 

Todo esse cenário, sob o rótulo de que se vive hoje na Sociedade da Informação, indica 

que é tempo de mudanças. Mudanças que impõem reflexões sobre os modernos 

processos comunicacionais, mas que demandam igualmente, e de forma urgente, novos 

olhares sobre antigas estruturas. 
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2. A apreensão do real 

 

Minha ilha no deserto, os cinco foras mais memoráveis de todos os 
tempos, em ordem cronológica: 1) Alison Ashworth; 2)Penny 
Hardwick; 3) Jackie Allen; 4) Charlie Nicholson; 5) Sarah Kendrew. 
Estes foram os que realmente doeram. Você pode ver o seu nome 
nesse lote, Laura? Eu calculo que você possa entrar nas dez mais, mas 
não há lugar para você nas cinco mais; esses lugares estão reservados 
para o tipo de humilhação e mágoa que você não é capaz de causar.1  

Estas são as primeiras frases do romance Alta Fidelidade, do consagrado autor 

inglês de literatura pop, Nick Hornby. Na fala, o trintão colecionador de discos Rob 

Fleming dirige-se a sua mais recente ex-namorada. O livro abre com a lista dos cinco 

grandes términos de namoro de Fleming, mas as top five não param por aí. Se o 

personagem parece não saber muito bem o que quer da vida, uma coisa é certa: a sua 

paixão pelo rock; paixão que o fez ser detentor de uma vasta coleção musical e dono de 

uma loja de discos de vinil, além de um aficionado por listas.  

As cinco mulheres que mais causaram dor e sofrimento, os cinco empregos dos 

sonhos, as cinco coisas que mais sentia falta em Laura, as cinco melhores para tocar 

num funeral, as cinco melhores do lado A... enfim, como o próprio livro sugere, o 

protagonista-narrador elabora e recria a sua identidade em função das suas canções 

prediletas, classificando-as e hierarquizando-as em suas listas das cinco mais.  

Os discos de Fleming podiam ser arquivados em ordem cronológica, arrumados 

em ordem alfabética e, ainda, organizados segundo a ordem de compra. Fora das 

prateleiras, empilhados pelo chão de toda sala, eram agrupados e re-agrupados, de modo 

que, segundo o próprio personagem, ele pudesse escrever a sua autobiografia sem 

precisar empunhar uma caneta. 

Assim como Rob Fleming, a ciência, através dos homens, a todo o momento 

estabelece grupos, delimita territórios, demarca fronteiras.  Seres-vivos, coisas, lugares, 

fatos, emoções, etc., nada escapa à sua classificação. Uma vez analisados, os objetos são 

separados e agrupados de acordo com critérios que podem variar tanto quanto os que 

foram estabelecidos pelo personagem de Hornby para arrumar os seus discos.  
                                                        
1 “My desert-island, all-time, top five most memorable split-ups, in chronological order: 1) Alison 
Ashworth; 2)Penny Hardwick; 3) Jackie Allen; 4) Charlie Nicholson; 5) Sarah Kendrew. These were the 
ones that really hurt. Can you see your name in that lot, Laura? I reckon you’d sneak into the top ten, but 
there’s no place for you in the top five; those places are reserved for the kind of humiliations and 
heartbreaks that you’re just not capable of delivering”.  HORNBY, Nick. High Fidelity. New York: 
Riverhead Books, 1995. p.3 
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Talvez esta prática seja mais facilmente percebida na Biologia. Lançando mão 

de determinados critérios, numa tentativa de universalizar os nomes de animais e de 

plantas, criaram-se as categorias taxionômicas: Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, 

Gênero e Espécie. A partir de então, os seres vivos passaram a ser designados por uma 

mesma nomenclatura, reconhecida internacionalmente. 

Não há dúvidas de que tal organização é extremamente benéfica e, até mesmo, 

indispensável ao estudo dos seres. Na tentativa de compreendê-los, nada mais natural do 

que separá-los por grupos de afinidades, buscando reunir aqueles que mais 

características têm em comum. Assim tem início a classificação: identificado um ou 

mais critérios, todos os demais serão ignorados em benefício do(s) escolhido(s), que 

determinará(ão) a inclusão ou a exclusão de um ser naquele grupo.  

Classificar é, portanto, selecionar objetos semelhantes considerando o(s) 

critério(s) escolhido(s) e as características de cada objeto. Por exemplo, quando um 

biólogo seleciona todas as baleias de uma dada região, está agrupando as baleias, ao 

mesmo tempo em que as está separando dos outros animais que são diferentes. O 

resultado desse processo é a categorização das diversas partes em grupos, em função 

da(s) semelhança(s) entre as mesmas e das diferenças entre os grupos. 

Por conseguinte, a totalidade da fauna daquela região – já ela selecionada e 

separada das demais regiões – não é mais percebida. Tendo ela sido fracionada e 

segmentada, o que restam são os diversos grupos, fechados em suas próprias 

especificidades. Há quem diga que algumas classificações/divisões são realizadas 

apenas para facilitar o estudo, para que se possa focar melhor os objetos e, a partir de 

então, analisá-los com maior rigor e precisão: o famoso “para fins metodológicos”. 

Em alguns casos, chega-se mesmo a fazer a ressalva de que, na realidade, os 

grupos não se encontram tão herméticos quanto parecem estar. Assim, muitas vezes, é 

preciso trabalhar com a divisão entre a realidade aprendida nos livros e o mundo real. 

No entanto, é bastante difícil estar atento a essa dinâmica, uma vez que, de posse dos 

conhecimentos adquiridos, o homem passa a enquadrar o mundo a partir das mesmas 

perspectivas e dos mesmos paradigmas com os quais já está habituado. Por esta razão, 

na maioria dos casos, ele não consegue enxergar um todo coerente em sua 

heterogeneidade, pois só é capaz de refletir através do estabelecido e do previamente 

rotulado. Soma-se a isso o fato de que, na natureza, os seres e fenômenos vivem em 
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constante transformação, adaptação e, sobretudo, em interação uns com os outros, o que 

pode resultar no surgimento de novas características, até então desconhecidas e 

desconsideradas no processo de classificação. 

E então? O que fazer diante de novas descobertas? A reação parece ser imediata 

e automática: não demora muito para que tudo o que insiste em escapar à classificação 

seja enquadrado. No geral, é isto que acontece e, assim, a humanidade pode regozijar-se 

ao ver cada coisa em seu devido lugar. Em outras palavras, é como se a desordem do 

mundo fosse um desafio à posição de observador do homem e ao exercício de suas 

capacidades mentais. Para perceber-se e perceber a realidade que o cerca, é condição 

sine qua non fragmentar o todo, dividir e sub-dividir tantas vezes quantas forem 

necessárias para enquadrar tudo e todos.  

O espírito humano é naturalmente levado a supor que há nas coisas 
mais ordem e semelhança do que possuem; e, enquanto a natureza é 
plena de exceções e de diferenças, por toda a parte o espírito vê 
harmonia, acordo e similitude. (BACON apud FOUCAULT, 2002: 
71) 

Não obstante, é indispensável reconhecer a classificação e a segmentação da 

realidade como etapas fundamentais da apreensão do real e, conseqüentemente, do 

desenvolvimento da ciência. Afinal,  

[...] a natureza só se dá através do crivo das denominações e ela que, 
sem tais nomes, permaneceria muda e invisível, cintila ao longe, por 
trás deles, continuamente presente para além desse quadriculado que, 
no entanto, a oferece ao saber e só a torna visível quando inteiramente 
atravessada pela linguagem. (FOUCAULT, 2002: 222) 

 Entretanto, ignorar o contínuo da natureza e os efeitos da apreensão do real, 

assim como fechar os olhos para o modo como tal captação se realiza, admitindo os 

critérios empregados como naturais, é igualmente equivocado, uma vez que “não teria 

sido possível falar, não teria havido lugar para o menor nome, se no fundo das coisas, 

antes de toda representação, a natureza não tivesse sido contínua”. (FOUCAULT, 2002: 

222) 

 Em “As Palavras e as Coisas”, o filósofo francês Michel Foucault trata, 

sobretudo, de uma ‘história da semelhança’. O seu objetivo é verificar as condições sob 

as quais o pensamento clássico pôde refletir as relações de similaridade ou de 

equivalência que fundam e justificam as palavras, as classificações e as trocas. Logo no 

prefácio do livro, o autor fala de sua motivação para escrever tal obra. Trata-se de 
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repudiar um texto de Borges que cita ‘uma certa enciclopédia chinesa’, cuja taxinomia 

será duramente criticada por Foucault. A enumeração e classificação dos animais, 

presente em Borges, gera um certo mal-estar no filósofo francês, uma vez que, a partir 

de então, ele começa a suspeitar de que  

há desordem pior que aquela do incongruente e da aproximação do 
que não convém; seria a desordem que faz cintilar os fragmentos de 
um grande número de ordens possíveis na dimensão, sem lei nem 
geometria, do heteróclito; e importa entender esta palavra no sentido 
mais próximo de sua etimologia: as coisas aí são “deitadas”, 
“colocadas”, “dispostas” em lugares a tal ponto diferentes, que é 
impossível encontrar-lhes um espaço de acolhimento, definir por 
baixo de umas e de outras um lugar-comum. (FOUCAULT, 2002: 
XII) 

 Segundo Foucault, a distorção da classificação impede a reflexão. E, em seu 

esforço para tentar compreendê-la, ele questiona-se sobre o processo classificatório.  

Em que ‘tábua’, segundo qual espaço de identidades, de similitudes, 
de analogias, adquirimos o hábito de distribuir tantas coisas diferentes 
e parecidas? Que coerência é essa [...]? Pois não se trata de ligar 
conseqüências, mas sim de aproximar e isolar, de analisar, ajustar e 
encaixar conteúdos concretos; nada mais tateante, nada mais empírico 
(ao menos na aparência) que a instauração de uma ordem entre as 
coisas; nada que exija um olhar mais atento, uma linguagem mais fiel 
e mais bem modulada; [...]: de fato não há, mesmo para a mais 
ingênua experiência, nenhuma similitude, nenhuma distinção que não 
resulte de uma operação precisa e da aplicação de um critério prévio. 
(FOUCAULT, 2002: XV) 

 Entre os códigos fundamentais de uma cultura – que fixam, de antemão, para 

cada homem, as ordens empíricas com as quais ele terá de lidar – e as teorias científicas 

e interpretações filosóficas – que explicam a existência da ordem, a sua lei geral, o 

princípio que pode justificá-la e o porquê desta ordem ser estabelecida e não outra –, 

Foucault situa um domínio que, segundo ele, é mais obscuro, confuso e menos fácil de 

analisar. No entanto, é justamente aí que uma cultura liberta-se suficientemente para 

contestar as ordens empíricas prescritas por seus códigos primários. É neste ponto que a 

cultura torna-se capaz de enxergar que tais ordens não são as únicas nem as melhores 

possíveis.  

Assim, entre o olhar já codificado e o conhecimento reflexivo, há uma 
região mediana que libera a ordem no seu ser mesmo: é aí que ela 
aparece, segundo as culturas e segundo as épocas, contínua e graduada 
ou fracionada e descontínua, ligada ao espaço ou constituída a cada 
instante pelo impulso do tempo, semelhante a um quadro de variáveis 
ou definida por sistemas separados de coerências, composta de 
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semelhanças que se aproximam sucessivamente ou se espelham 
mutuamente, organizada em torno de diferenças crescentes etc. 
(FOUCAULT, 2002: XVII) 

 Para o intelectual francês, traçar o limite entre a diferença e a similitude é tarefa 

indispensável ao estabelecimento da mais simples ordem. A ordem é, portanto, para 

Foucault, aquilo que ao mesmo tempo se oferece nas coisas como sua ‘lei interior’ e 

aquilo que só existe através do crivo de um olhar, de uma atenção, de uma linguagem. 

Se “todo limite não é mais talvez que um corte arbitrário num conjunto indefinidamente 

móvel” (FOUCAULT, 2002: 69), o problema que se coloca, em última instância, é o 

das relações entre o pensamento e a cultura. É neste sentido que o autor coloca em 

questão o fato de o pensamento ter um lugar no mundo, como um espaço de origem.  

Pretende-se demarcar um período? Tem-se porém o direito de 
estabelecer, em dois pontos do tempo, rupturas simétricas, para fazer 
aparecer entre elas um sistema contínuo e unitário? A partir de que, 
então, ele se constituiria e a partir de que, em seguida, se desvaneceria 
e se deslocaria? A que regime poderiam obedecer ao mesmo tempo a 
sua existência e o seu desaparecimento? Se ele tem em si seu princípio 
de coerência, donde viria o elemento estranho capaz de recusá-lo? 
Como pode um pensamento esquivar-se diante de outra coisa que ele 
próprio? Que quer dizer, de um modo geral: não mais poder pensar 
um pensamento? E inaugurar um pensamento novo? (FOUCAULT, 
2002: 69) 

 Foucault esclarece que a relação com a Ordem foi essencial para a idade 

clássica, marcando a abertura de um mundo até então indefinido e fechado, pleno e 

tautológico, um mundo da semelhança. A partir desta abertura central, tem-se uma nova 

configuração: numa extremidade, encontram-se os signos transformados em 

instrumentos da análise, marcas que definirão identidades e diferenças, os princípios da 

colocação em ordem; noutra, “a semelhança empírica e murmurante das coisas, essa 

similitude surda que, por sob o pensamento, fornece a matéria infinita das repartições e 

das distribuições”. (FOUCAULT, 2002: 79) 

Quais são os princípios que devem ser adotados? Por que esses e não outros? 

Quem os determina? Essas são as primeiras questões que surgem – ou deveriam surgir – 

quando se pensa numa classificação. Afinal, por que importa mais saber se um animal é 

ou não mamífero do que saber como ele se locomove? E dentre aqueles que se 

enquadram no grupo dos mamíferos, o que os diferenciará?  

 Este tipo de pergunta aparentemente pode apenas denunciar a falta de 

conhecimento que se tem de uma disciplina. Aliás, diante dos históricos estudos e das 
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conclusões de renomados cientistas, seria ingenuidade supor que as coisas são feitas de 

forma tão aleatória. Não há dúvidas de que muito foi estudado, pesquisado e investigado 

para que se chegasse às divisões taxionômicas que se tem hoje. Contudo, como se tem 

visto, novas descobertas e análises podem, a qualquer momento, mudar o campo da 

ciência, fazendo cair por terra antigos paradigmas.  

O filósofo francês Edgar Morin argumenta que hoje a filosofia não se dedica 

tanto à construção de sistemas baseados em fundamentos seguros, mas antes à 

desconstrução generalizada e à radical interrogação, relativizando, pois, todo 

conhecimento.  

O acontecimento decisivo do século XIX, nessa dialética, foi a crise 
da idéia de fundamento. Depois que a crítica kantiana retirou do 
entendimento a possibilidade de atingir a ‘coisa em si’, Nietzsche 
anunciou, de outra maneira não menos radical, a inexorabilidade do 
niilismo; no século XX, Heidegger questionou o fundamento dos 
fundamentos, a natureza do ser, e sua reflexão foi consagrada à 
problemática de um ‘fundamento sem fundo’. (MORIN, 1999: 23) 

 Relativizar o conhecimento implica, necessariamente, relativizar o conhecimento 

do conhecimento. Portanto, ainda segundo Morin, o encontro da crise dos fundamentos 

do conhecimento científico com a crise dos fundamentos do conhecimento filosófico 

resulta na crise ontológica do Real, na qual o Ser torna-se silêncio e perplexidade diante 

do esfacelamento das bases de certeza e verdade fundadora. Não obstante,  

a dúvida e a relatividade não são somente corrosão; podem tornar-se 
também estímulo. A necessidade de relacionar, relativizar e 
historicizar o conhecimento não acarreta somente restrições e limites; 
impõe também exigências cognitivas fecundas. (MORIN, 1999: 26)  

 Duvidar das verdades absolutas: isto não quer dizer que se devam negar todas as 

teorias, conceitos, proposições e idéias. Não obstante, o objetivo principal deve ser 

trabalhar com a desconfiança. Desconfiar principalmente daquilo que é dado como 

certo, das verdades tidas como naturais, mas que, bem se sabe, encontram-se 

naturalizadas. A esse exercício, dedicam-se os teóricos niilistas e, também a ele, 

pretende dedicar-se esse trabalho. 

  

2.1. O real e sua representação 

 

Não procuramos uma comunicação mais transparente capaz de 
transmitir cada vez mais ‘objetivamente’ a verdade, e sim uma 
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comunicação em que seja cada vez mais intenso o sentimento de 
comunidade dos sujeitos que nela se encontram envolvidos (Vattimo, 
2002) 

O filósofo italiano Gianni Vattimo pertence ao grupo dos teóricos niilistas, cujo 

postulado, tal qual definido por Nietzsche, concentra-se na perda de valor dos valores 

supremos. Para o autor do texto “Pós-moderno: uma sociedade transparente?”, o fato de 

as pessoas crerem intensamente naquilo que crêem, a ponto de se matarem para impor 

sua crença aos outros – como fazem os fanáticos, os fundamentalistas – é reflexo de 

uma sociedade que não é suficientemente niilista. 

Vattimo acredita que a pós-modernidade inicia quando não se pode mais falar de 

uma história unitária. Não há um centro em torno do qual todos os acontecimentos se 

ordenam. Os filósofos dos séculos XIX e XX já criticavam essa idéia, mostrando que 

era apenas um recurso ideológico das classes dominantes para imporem seus valores, 

suas visões de mundo, suas memórias. Portanto, não existe uma história única, e sim 

imagens do passado, propostas por diversos pontos de vista.  

O enfraquecimento dessa idéia de história produz uma crise na idéia de 

progresso. Se não existe um curso unitário dos fatos, não se pode afirmar que eles 

tenham um mesmo fim, um mesmo caminho e que sigam um processo de melhoria. A 

crise da concepção de progresso, que se baseava no critério do homem ideal – o homem 

moderno europeu –, não se deu só no plano teórico, mas também no prático. As 

constantes revoltas em países colonizados, submetidos ao imperialismo europeu, e os 

conflitos entre as minorias étnicas, religiosas e sociais, são alguns exemplos. 

Outro fator que contribuiu para o fim da modernidade foi o surgimento dos 

meios de comunicação de massa, que passaram a exercer papel fundamental na 

caracterização de uma sociedade mais complexa e caótica, e não mais transparente. De 

acordo com Vattimo, é justamente esse caos que traz a esperança de emancipação, já 

que os meios de massa foram determinantes para o processo de dissolução dos pontos 

de vista centrais e não para uma padronização de valores, como previam alguns 

filósofos. O que aconteceu, segundo ele, foi uma multiplicação de visões de mundo, a 

partir da qual o confronto entre culturas torna impossível a concepção única da história.  

Multiplicam-se as formas de se ver o mundo e já não é mais possível falar em 

um ponto de vista único, central e dominante. Os jornais, o rádio, a televisão e, hoje, de 

modo ainda mais intenso, a Internet, abriram espaço para que os diversos grupos sócio-
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culturais manifestem as suas crenças, desejos e modos de vida. O espaço físico 

(geográfico) perde importância para o espaço midiático e os acontecimentos adquirem 

proporções universais. Encurtam-se as distâncias e os problemas mais longínquos são 

levados para o interior de cada país.  

No entanto, segundo Vattimo, independente de tudo isso, a sociedade dos mass 

media não é uma sociedade mais esclarecida ou mais “iluminada”, nem mais 

transparente. O filósofo italiano lembra que muitos teóricos de inspiração hegeliana e 

marxista enxergam a possibilidade de informação “em tempo real” sobre tudo o que 

acontece no mundo como a realização concreta do Espírito Absoluto de Hegel, “ou seja, 

de uma perfeita autoconsciência de toda a humanidade, de uma coincidência entre o que 

ocorre, a história e o conhecimento do homem” (VATTIMO, 1991: 14). 

 Ao contrário dos que raciocinam a partir deste modelo, Vattimo acredita que a 

veiculação das múltiplas culturas e das diferentes visões do mundo (Weltanschauungen) 

nega o próprio ideal de uma sociedade transparente. Para ele, a liberdade de informação 

não teria sentido num mundo cuja norma fosse a reprodução exata da realidade: “[...] a 

intensificação das possibilidades de informações sobre a realidade nos seus mais 

variados aspectos torna cada vez menos concebível a própria idéia de uma realidade” 

(VATTIMO, 1991: 15). Assim, o autor defende que a realidade é o resultado da 

interação das múltiplas imagens, interpretações, construções e reconstruções 

distribuídas sem qualquer coordenação “central” pela mídia.  

Daí, a impossibilidade de haver, na sociedade dos media, um ideal emancipativo 

forjado pela autoconsciência de si e do mundo, pela existência de uma Verdade única e 

incontestável e pelo perfeito conhecimento das coisas – quer seja o Espírito Absoluto de 

Hegel ou o homem já não mais escravo da ideologia, como defendia Marx. Portanto, de 

acordo com Vattimo, o que surge é “um ideal de emancipação que, na sua própria base, 

reflete oscilação, pluralidade, e finalmente, a erosão do próprio ‘princípio de realidade’” 

(VATTIMO, 1991: 15). 

Gianni Vattimo assinala a importância dos ensinamentos filosóficos de 

Nietzsche e Heidegger, pensadores que mostram que o ser não coincide necessariamente 

com o que é estável e fixo, mas antes, tem a ver com o acontecimento, o consenso, o 

diálogo e a interpretação. Heidegger propôs a transformação da idéia de que a verdade 

não é objetiva numa disciplina do diálogo. Uma vez que não existem princípios 
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absolutos e objetivos, mas apenas opiniões e pontos de vista, a hermenêutica 

heideggeriana aponta que a verdade acontece no diálogo intersubjetivo. Por sua vez, 

Nietzsche, assim como Freud, demonstrou que aquilo que parece ser a verdade não 

passa de uma interpretação. Ou seja, a imagem de uma realidade racionalmente 

ordenada não seria nada além de um “mito reconfortante”.  

 

2.2. O real em perspectiva 

 

Ao analisar (fragmentar) a matéria e a linguagem, dividir 
(descontextualizar) segmentos úteis, e depois combinando-os 
(recombinação) com outros segmentos as culturas ocidentais 
praticaram a inovação como uma estratégia de sobrevivência. Isto 
levou a saltos quantitativos na aplicação da inteligência a situações 
sociais, culturais e tecnológicas. (KERCKHOVE, 1997: 265) 

 A conclusão anterior é do teórico canadense Derrick de Kerckhove, estudioso 

das transformações mentais e sociais decorrentes do acelerado avanço tecnológico. No 

livro “A pele da cultura”, Kerckhove abre espaço para a discussão do que denomina de 

“as origens da tecnologia na linguagem”. A partir de uma abordagem histórica, 

conceitual e fisiológica do desenvolvimento do programa alfabético, o autor  argumenta 

que um dos resultados mais importantes da cultura alfabética é a criação de uma espécie 

de quadro ou de uma configuração para a mente. E afirma: “é a idéia de ‘perspectiva’ 

que caracteriza a configuração alfabética da mente. Desta forma, o alfabeto terá 

provavelmente alterado a maneira como vemos o mundo”. (KERCKHOVE, 1997: 64)  

 Para Kerckhove, a invenção da perspectiva – ou da arte de representação 

proporcional do espaço em três dimensões –, além de ser o efeito mais visível da 

revolução alfabética, é o mais importante, pois, ao contrário do que se pensa, não há 

nada de natural na perspectiva, já que esta é uma projeção direta da consciência letrada. 

E mais: segundo o pensador canadense, a humanidade não tem a necessidade de uma 

representação científica, nem tampouco naturalística, do espaço tridimensional, uma vez 

que o gosto pela perspectiva só foi desenvolvido em épocas de grandes incrementos de 

alfabetização. Isto é: 1) quando as pessoas aprenderam a ler, na época de ouro da Grécia 

Antiga; 2) mais tarde, tendo em vista a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. 

Ao mostrar no papel a redução proporcional do tamanho e da distância 
como uma visão que diminui a partir do ponto de vista, o desenhador 
está a colocar o tempo no espaço. O artista está a representar uma 
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ordem sucessiva de objetos numa realidade espacial. Não está a 
mostrar o que lá está realmente, mas como deve aparecer ao 
observador. Não está a mostrar ‘o espaço real’, mas o espaço 
organizado por uma visão altamente seletiva e condicionada. É o 
condicionamento do tempo sobre o espaço. (KERCKHOVE, 1997: 
65) 

 O autor explica que a visão perspectiva tornou-se um sistema privilegiado de 

representação, em razão, não só da excitação proveniente da novidade, mas também do 

fato de as pessoas mais cultas perceberem que havia uma concordância entre o que elas 

observavam e o que acontecia dentro das suas cabeças. Ou seja, elas não olhavam 

apenas para um modelo de organização espaço-visual da informação, mas também, e 

principalmente, para um modelo de organização do próprio pensamento.  

 Segundo Kerckhove, ver o mundo em perspectiva implica colocar tudo no seu 

lugar e com as proporções certas para a mente humana. Daí a necessidade de parar o 

mundo, pois “o grande problema da realidade é ser demasiada e estar sempre a mudar, 

sempre a modificar-se quando a tentamos agarrar”. (KERCKHOVE, 1997: 67) Ao 

contrário da realidade enquadrada pela perspectiva, que é muito mais seletiva e 

confiável.  

Através do uso da perspectiva, a moldura cerebral manipulou as duas 
coordenadas dominantes da realidade, o tempo e o espaço, e fê-las 
parar. Tal como a visão natural divide a sua tarefa entre ver um objeto 
e analisá-lo, a perspectiva, como estratégia visual, permitiu à nossa 
cultura segurar o mundo no espaço e analisá-lo no tempo. 
(KERCKHOVE, 1997: 67) 

Desta forma, os homens começaram a ocupar e a manipular o espaço, ao invés 

de serem ocupados e manipulados por ele. Fragmentar, descontextualizar, recombinar, o 

que é feito com o alfabeto serve de inspiração e modelo para os mais significativos 

códigos da humanidade: a estrutura atômica, a cadeia genética de aminoácidos e o bit da 

revolução digital. De acordo com Kerckhove, foi o programa mental lingüístico e o 

modelo alfabético que condicionaram a mente ocidental a dividir a informação em 

pequenas partes e depois juntá-las numa ordem da esquerda para a direita. Logo, tendo 

tal programa instalado em sua cabeça, o homem foi capaz de criar praticamente todos os 

ramos do conhecimento. 

Fonemas, átomos e genes partilham a mesma estratégia conceptual. 
[...] No entanto, a fragmentação não foi suficiente para libertar a 
matéria e a informação para análise e reutilização. Este princípio terá 
antes de ser acompanhado do seu corolário: a descontextualização. [...] 
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A fragmentação e a descontextualização formam a base da 
recombinação que é, por seu lado, o impulso para a inovação 
tipicamente ocidental, o poço a que  James Joyce chamou, em 
Finnegans Wake, ‘a fonte cartesiana’. (KERCKHOVE, 1997: 263) 

Para Morin, conhecer é primeiramente computar, ou seja, realizar determinadas 

operações via signos, símbolos e formas, segundo duas lógicas distintas:  

As operações de computação artificial e da computação viva são de 
mesma natureza: de associação (conjunção, inclusão, identificação, 
implicação) e de separação (diferenciação, oposição, seleção, 
exclusão), lógicas no primeiro caso, pré-lógicas no segundo (porque 
não enunciadas e somente implícitas). (MORIN, 1999: 65) 

Assim, o teórico francês sustenta que as “policomputações cerebrais” realizam 

as operações básicas de qualquer computação, quais sejam: 1) juntar (associar, 

relacionar) e 2) separar (dissociar, isolar). Ou, de modo mais complexo, sintetizar e 

analisar. Isto quer dizer que  o aparelho neurocerebral, em um primeiro momento, 

percebe analiticamente por meio dos detectores sensoriais, para, posteriormente, através 

dos esquemas de codificação e das regras organizadoras da percepção, proceder à 

elaboração sintética: qual seja, a representação, cujos detalhes pode analisar 

incessantemente. (MORIN, 1999: 75) 

[...] o aparelho neurocerebral dispõe de esquemas organizadores do 
conhecimento; quanto mais reconhece os limites, as regularidades, as 
constâncias, mais consegue captar e interrogar o acontecimento 
inesperado, imprevisto, isto é, transformá-lo em informação. 
(MORIN, 1999: 79) 

No entanto, todo esse processo cognitivo só é possível através do uso da 

linguagem. Linguagem que, como sustenta Morin, é indispensável ao exercício do 

pensamento. Seguindo as afirmações dos intelectuais norte-americanos Noam Chomsky, 

para quem “para boa parte do pensamento, necessitamos da mediação da linguagem”, e 

W. V. Quine, cujo argumento parte da idéia de que “o pensamento, a partir de certo 

patamar de complexidade, é inseparável da linguagem”, Morin conclui, com o psicólogo 

e filósofo suíço Jean Piaget, que “entre a linguagem e o pensamento, existe (...) um 

círculo genético de maneira que cada um dos termos se apóia necessariamente no outro 

numa formação solidária e em permanente ação recíproca...”. (MORIN, 1999: 147) 

A linguagem é tão necessária à constituição, à perpetuação, ao 
desenvolvimento da cultura quanto à inteligência, ao pensamento e à 
consciência do homem; tão consubstancial ao humano do humano que 
se pode dizer que a linguagem faz o homem. Mas essa idéia mutila 
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uma verdade complexa: a linguagem fez o homem que a fez; assim 
como fez a cultura que a produziu. (MORIN, 1999: 147) 

A linguagem, segundo Kerckhove a primeira tecnologia do homem, bem se 

sabe, lhe é passada ao nascer e cresce com ele, ajudando-o a formar os pensamentos que 

o permitem perceber a realidade. Assim, quanto melhor conhecedor da linguagem, mais 

apto estará o homem para “reconhecer, compreender e viver nos ambientes que 

constituem a realidade” (KERCKHOVE, 1997: 256). Pois, argumenta o autor, a 

linguagem é a substância da inteligência humana, portanto, tudo o que afeta o seu 

desenvolvimento e crescimento, afeta igualmente o crescimento e o desenvolvimento da 

inteligência. 

A evolução da inteligência humana acompanha a evolução não apenas 
da linguagem mas ainda das tecnologias que suportam e processam a 
linguagem. [...] Em termos evolutivos, um dos principais efeitos da 
escrita, qualquer que seja o código utilizado, foi destacar os 
enunciados humanos da situação da sua enunciação e permitir a sua 
manipulação. (KERCKHOVE, 1997: 256) 

 Pode-se dizer que o jornalismo opera diariamente neste sentido, lançando mão 

das diferentes tecnologias da linguagem para cumprir com o seu papel de ordenador do 

real-histórico. O que faz o jornalista senão colocar o mundo em perspectiva? Parar o 

mundo e adequá-lo as estruturas do pensamento humano, fornecendo a realidade em 

cada edição, em cada notícia, como que em doses homeopáticas: é essa a sua função. 

Por esta razão, os próximos capítulos terão como foco principal a análise da 

linguagem jornalística, sobretudo da mídia impressa, no que tange à sua dinâmica de 

apreensão do real e de representação dos fatos sociais. Procurar-se-á, diante do exposto 

até aqui, verificar como tais veículos de comunicação fazem uso da classificação, da 

fragmentação e da descontextualização da realidade, em sua prática cotidiana de 

transformar fatos em notícias e vendê-las ao público. 
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3. O real jornalístico 

 

Observar é, pois, contentar-se com ver. Ver sistematicamente pouca 
coisa. Ver aquilo que na riqueza um pouco confusa da representação, 
pode ser analisado, reconhecido por todos e receber, assim, um nome 
que cada qual poderá entender. (FOUCAULT, 2002: 183) 

 A análise foucaultiana revela que há uma disposição fundamental do saber para 

ordenar o conhecimento dos seres segundo a possibilidade de representá-los num 

sistema de nomes. (FOUCAULT, 2002: 218) Analogamente, pode-se dizer que os 

jornalistas, em sua tarefa de observar o mundo para depois descrevê-lo, agem com os 

fatos transformados em notícias da mesma forma como o saber procede com os seres: 

classificando-os, separando-os, ordenando-os. 

O professor francês Maurice Mouillaud adverte que “o jornal – e a mídia em seu 

conjunto – não está, entretanto, face a face ao caos do mundo. Está situado ao fim de 

uma longa cadeia de transformações que lhe entregam [...] um real já domesticado” 

(MOUILLAUD, 2002: 51). Assim, se produzir informações supõe a transformação de 

dados difusos em unidades homogêneas, a imprensa realiza a última etapa de um 

trabalho social, cuja formação é anterior aos aparelhos propriamente da mídia. 

 A atividade do jornalista não pode, portanto, ser reduzida apenas a uma técnica. 

É o que defende o professor Alfredo Eurico Vizeu Pereira Jr., da Universidade Federal 

de Pernambuco, ao argumentar que na elaboração do noticiário, os jornalistas utilizam-

se de “procedimentos de seleção e combinação, mediante unidades que, articuladas, vão 

se transformar em mensagens, ou, de um modo mais abrangente, em discursos sociais”. 

(PEREIRA Jr., 2000: 57) 

 Nem discurso, nem representação, nem reflexo, nem seleção do real, para o 

pesquisador italiano Giorgio Grossi é correto falar de informação como construção da 

realidade social, definida, no campo da comunicação, como “a produção de sentido 

através da ação das práticas produtivas e das rotinas que organizam a profissão 

jornalística” (GROSSI apud SAPERAS, 2000: 141). Para este pesquisador, a atividade 

desempenhada pelos jornalistas é entendida como a origem do processo de construção 

da realidade, já que parte do público identificará a informação, em seu resultado final, 

como a própria realidade social.  
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 Não obstante, de acordo com Grossi, “o processo informativo contribui para 

descontextualizar um acontecimento, para destacar um acontecimento do contexto em 

que se produziu, e se poder recontextualizá-lo nas formas informativas” (GROSSI apud 

SAPERAS, 2000: 142), de modo que a dinâmica de 

descontextualização/recontextualização determina o fenômeno de construção da 

realidade para o qual está orientada a atividade dos jornalistas. Atividade que, segundo 

ele, é socialmente reconhecida, institucionalmente fundamentada e legitimada em seu 

papel de construtora de realidade social pública e coletivamente relevante. 

 Grossi divide a atividade jornalística em duas ordens ou graus de objetivação: 1) 

relativa à construção da realidade social através da narração do ‘acontecido’; 2) relativa 

às práticas institucionais e às rotinas que conferem à primeira ordem (narrada) 

referencialidade pública e coletiva, em razão da mediação simbólica dos jornalistas. 

Desta forma, tem-se, primeiramente, a descontextualização do acontecimento, para, de 

modo inverso, chegar-se, através da atividade jornalística, à recontextualização do fato 

narrado. 

 O professor Belarmino César da Costa, da Universidade Metodista de 

Piracicaba, por sua vez, defende que a imprensa, em seu processo de apuração, seleção e 

publicação de notícias, legitima o universo de preocupação das classes dominantes 

como comum a toda sociedade. Para Costa, além de produzir fatos, a imprensa direciona 

o interesse social e define a versão histórica da realidade, constituindo-se, o jornalismo, 

em uma atividade essencialmente ideológica.  

 De acordo com o professor, ao fornecer ao público “sistemas estruturados de 

conhecimentos”, isto é, uma ordem hierarquizada de temas, os meios de comunicação 

muitas vezes acabam abrindo mão daquilo que seria relevante do ponto de vista macro-

social, em benefício do interesse imediato de um fato extraordinário. Em outras 

palavras: “a tematização de assuntos concentra a atenção do público para determinados 

fatos e isto influi na apreensão de sua realidade”. (DA COSTA, 1994: 135) 

 Por isso, como constata Mouillaud, diante da impossibilidade de existência de 

um ‘todo-informativo’, é necessário “sobrecarregar o ‘eis aqui o que você deve ver ou 

saber’ de um ‘existe algo que você não saberá’”. Isto porque, “o que está fora de quadro 

é testemunho de uma presença mais inquietante, a qual não se pode mais dizer que 
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existe, mas, preferencialmente, que ‘insiste’ ou ‘subsiste’, um ‘Além mais radical’” 

(MOUILLAUD, 2002: 39). 

 Outrossim, é preciso estar atento ao fato de que o processo de fragmentação dos 

conteúdos e a distorção da realidade são inerentes à própria técnica de estruturação da 

notícia (DA COSTA, 1994: 137). Este pensamento é compartilhado por diversos autores 

que trabalham com a hipótese da fragmentação da notícia como uma técnica 

mercadológica e consideram que, como qualquer outro produto, a notícia está sujeita 

aos processos de mercantilização do capitalismo.  

A desvinculação da notícia de seu fundo histórico-social e o seu 
surgimento nos veículos de comunicação como um dado imediato 
sugere, de certa maneira, uma permanente sensação de transitoriedade 
dos fatos, como se fossem mercadorias que logo devem ser 
consumidas ou substituídas. (DA COSTA, 1994: 139) 

   Logo, pode-se inferir que a segmentação do “produto jornal” está também ela 

atrelada à lógica de fragmentação da produção industrial, cujos pressupostos são a 

divisão do trabalho e a alienação do trabalhador no que tange à dinâmica total do 

processo produtivo. Não se podem ignorar as benesses da chamada linha de montagem, 

em especial  as vantagens advindas da otimização do tempo e da força de trabalho, 

enfim, da capitalização crescente de lucros. No entanto, ao lidar com informação e, 

conseqüentemente, com construção de realidade social, deve-se atentar para as 

conseqüências da industrialização da comunicação. 

 O resultado da apresentação fragmentária e dissociada dos fatos jornalísticos é a 

‘descomplexização’ das relações sociais, ou o que Belarmino da Costa chama de “perda 

da dimensão de totalidade”. Não bastasse isso, as técnicas de produção da notícia 

produzem uma falsa uniformidade, uma coerência interna que, na maioria das vezes, 

não corresponde àquilo que é representado. É por isso que o professor alerta que a 

ciência e a técnica, quando aplicadas à produção do noticiário, acabam, em si mesmas, 

transformando-se em ideologias da estrutura societária capitalista, uma vez que, “a 

‘positivização’dos fatos em notícia e sua prática unidimensional de representar a 

realidade contribuem para legitimar uma visão ahistórica, sem contradições, do mundo e 

dos movimentos sociais [...]” (DA COSTA, 1994: 145) 

 O sociólogo inglês Philip Schlesinger compartilha da mesma opinião, e ressalta: 

“existe uma tendência inerente às notícias que as leva a serem enquadradas de uma 
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forma descontínua e a-histórica”2, o que, segundo ele, acarreta um estrangulamento do 

contexto e, conseqüentemente, uma redução de significação.  

 Esta tendência inerente às notícias, ou ainda, a ideologia intrínseca à produção 

jornalística pode ser compreendida quando se questiona a prática cotidiana de seleção 

e/ou exclusão dos acontecimentos frente à sua infinita multiplicidade.  

A vida quotidiana se apresenta como um fluxo em que não há – senão 
excepcionalmente – estados notáveis, mas uma confusão em que tudo 
ocorre, e que está submetida a incessantes metamorfoses. Dizer ‘o que 
ocorreu’ obriga selecionar certos dados e ligá-los, entre si, para formar 
um fio; então, ‘algo ocorreu’, figuras tornam-se manifestas no tecido 
existencial [...] uma escolha arbitrária de dados, e cada uma das 
escolhas induz a uma história diferente. Múltiplos outros cenários 
permanecem virtuais e nunca serão descritos. (MOUILLAUD , 2002: 
42) 

Ou seja, é preciso entender quais são os critérios utilizados para a seleção e 

hierarquização de dados e informações no interior de cada notícia e no veículo como um 

todo, ao longo das etapas de seleção, classificação, construção e sistematização dos 

fatos, uma vez que, “[...] ao dividir a realidade no processo de produção da notícia [...], 

como se os acontecimentos fossem possíveis de serem reduzidos a partes desconexas, o 

jornalismo absolutiza a totalidade num universo restrito de informações” (DA COSTA, 

1994: 146)  

E são justamente essas informações – essa falsa totalidade – que passam a 

vigorar como “realidade”; uma realidade que, na maioria das vezes, pouco ou nada tem 

a ver com a experiência vivida pelas pessoas. 

 

3.1. O jornal e a representação social 

 

O jornalismo pós-industrial segue a mesma lógica da ciência 
tecnocrática: absolutiza o dado, o fato como se apresenta à sensação. 
Neste sentido, a realidade surge como fenômeno, se forem ignoradas 
as suas dimensões de historicidade e de totalidade. (DA COSTA, 
1994: 153) 

 A análise do sociólogo norte-americano Robert Park, sobre a natureza das 

notícias, concluiu que elas têm como função primordial a construção da coesão social 

(PARK apud PEREIRA Jr., 2000: 65). Para Park, o noticiário permite que as pessoas 

                                                        
2 SCHLESINGER, P. Putting ‘Reality’ Together:  BBC News. Londres: Constable, 1978. 
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fiquem sabendo o que se passa em volta delas para tomarem atitudes e, através de suas 

ações, construírem uma identidade comum.  

 No entanto, nem sempre é o que se constata. Ao contrário de determinarem 

ações em torno de um bem comum, os noticiários pautados sobretudo pela exploração 

da miséria, da violência e do sensacionalismo, provocam reações no sentido de um 

maior afastamento entre os diferentes grupos sociais. Em oposição à coesão de Park, 

consolida-se uma brutal fragmentação social. 

 Em seu estudo, o professor Belarmino da Costa trata da exploração do caráter 

sensacional e da anormalidade dos fatos noticiosos, lembrando que, ao longo do 

processo de construção, a notícia caracteriza-se pelo acontecimento que foge à rotina. 

Daí, conclui ele, a tendência do jornalismo em dedicar maior espaço a notícias negativas 

e a exploração do sensacionalismo. É o algo “anormal”, descrito por Marcondes Filho 

(apud DA COSTA, 1994: 136), que provoca(ria) uma reação imediata do público por 

ser extraordinário e incomum. 

 Para além da banalização, um noticiário que explora os aspectos negativos da 

realidade, apelando para o emocional e para a percepção direta dos fatos, favorece, 

segundo Belarmino da Costa, a inserção, ainda que inconsciente, de preconceitos e 

estereótipos sociais; impressões da realidade que ficam apenas no plano da sensação, 

sem a devida contextualização e abordagem crítica dos acontecimentos narrados.  

Em “O beijo de Lamourette”, o historiador e intelectual norte-americano Robert 

Darnton, apresenta uma obra “[...] sobre a história, os meios de comunicação e a história 

dos meios de comunicação”, com o objetivo de: 1) mostrar como o passado opera no 

presente; 2)  analisar o funcionamento dos meios de comunicação; 3) através de um 

esboço da história do livro, oferecer uma dimensão histórica aos estudos dos meios de 

comunicação; 4) discutir a história e disciplinas correlatas das ciências humanas.  

O estudo de Darnton baseia-se no entendimento do poder dos meios de 

comunicação em moldar os fatos e na percepção de que este foi um fator crucial no 

contexto da Revolução Francesa, quando, segundo o autor, o jornalismo surgiu como 

uma força nos negócios do Estado. Assim, no capítulo intitulado “Jornalismo: toda 

notícia que couber, a gente publica”, Darnton narra a sua experiência como repórter do 

jornal The New York Times, na tentativa de contribuir para os estudos do que vem se 

consolidando como sociologia dos meios de comunicação de massa.  
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O título do capítulo faz alusão ao lema preferido do autor, rabiscado entre os 

grafites nas paredes dos “barracos” dos repórteres, em frente às delegacias de 

Manhattan, em 1964. Darnton explica que o “toda notícia que couber, a gente publica” 

equivale a dizer que converter os fatos em notícias e publicá-las “é uma questão do que 

pode caber em termos culturais – convenções narrativas e tradições jornalísticas que 

funcionam como uma maneira de dar uma forma ao amontoado confuso e ruidoso dos 

fatos do dia”. (DARNTON, 1990: 15) 

O grafiteiro queria dizer que os artigos só são publicados no jornal se 
tiver espaço, mas ele também podia estar expressando uma verdade 
mais profunda: as matérias jornalísticas precisam caber em 
concepções culturais prévias relacionadas com a notícia. Mas 8 
milhões de pessoas vivem todos os dias de suas vidas na cidade de 
Nova York, e eu me senti assoberbado pela distância entre suas 
experiências, quaisquer que fossem, e as histórias que liam no The 
Times. (DARNTON, 1990: 96) 

No entanto, ainda que se reconheça a distância entre as experiências dos 

indivíduos e os relatos jornalísticos, não se pode ignorar, conforme ressalta o professor 

Alfredo Eurico Vizeu Pereira Jr., citando a pesquisadora Mar de Fontcuberta, que “a 

notícia é uma forma de ver, perceber e conceber a realidade. É um autêntico sintoma 

social e a análise de sua produção lança muitas pistas sobre o mundo que nos cerca” 

(PEREIRA Jr., 2000: 62).  

São as notícias – socialmente produzidas e condicionadas ao contexto histórico-

social de sua produção, bem como às relações organizacionais, econômicas e culturais – 

que pautam os assuntos e conversas da sociedade. Tal como prevê a hipótese do 

agendamento, segundo a qual a mídia, através da disposição e da incidência de suas 

notícias, determina os temas para os quais o público destinará a sua atenção.  

O agenda-setting é consideravelmente mais que a clássica asserção 
que as notícias nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos 
dizem como pensar nisso. Tanto a seleção de objetos que despertam a 
atenção como a seleção de enquadramentos  para pensar esses objetos 
são os poderosos papéis do agenda-setting. (McCOMBS & SHAW 
apud PEREIRA Jr., 2000: 76) 

 Da mesma forma, o pensador francês Maurice Mouillaud acredita na existência 

de um caráter imperativo na informação: “a informação é o que é possível e o que é 

legítimo mostrar, mas também o que devemos saber, o que está marcado para ser 

percebido” (MOUILLAUD, 2002: 38).  
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 Neste ponto, vale destacar a observação do professor Muniz Sodré, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, acerca do conceito de “agendamento”. De 

acordo com o professor, “a palavra agenda é, em latim, um particípio futuro passivo: 

‘(as coisas que) devem ser feitas’. Agendar é organizar a pauta de assuntos suscetíveis 

de serem levados em conta individual ou coletivamente” (SODRÉ, 2002: 27), o que não 

significa, contudo, “doutrinação ou inclusão de idéias em consciências dispostas como 

tábula rasa” (SODRÉ, 2002: 28).  

 Desta forma, embora reconheça que a mídia muitas vezes restringe a liberdade 

de expressão, o Sodré é taxativo ao afirmar que alguns autores ignoram a dificuldade da 

categoria “manipulação” – “que implica pura linearidade ou instrumentalidade absoluta 

do medium e a hegemonia de uma consciência sobre a outra” (SODRÉ, 2002: 28). Ele 

explica que esse tipo de linearidade inexiste, e que a própria mídia, principalmente em 

sua nova configuração tecnológica, apresenta-se como uma outra forma de consciência 

coletiva, com modos específicos de produzir efeitos. 

 Além disso, como adverte o professor espanhol Miguel Rodrigo Alsina, não se 

deve considerar os mass media como construtores da realidade, sem que se tenha em 

mente a interação da audiência:  

[...] deve ficar bem claro que a construção social da realidade pelos 
mass media é um processo de produção, circulação e reconhecimento. 
Processos em que a atividade jornalística é uma manifestação 
socialmente reconhecida e compartilhada. (ALSINA apud HENN, 
2002: 96) 

 Edgar Morin classifica a ideologia, do ponto de vista informacional, como um 

sistema de idéias que atua no sentido de controlar, acolher e rejeitar a informação. Para 

Morin, ao traduzir o mundo em idéias, a ideologia coloca-se entre ele e os seres 

humanos:  

Em relação às coisas sobre que não temos opinião formada ou 
preconceito, somos abertos às informações. Mas quando não temos 
estrutura mental ou ideológica capaz de assimilar ou situar a 
informação, ela torna-se ruído. Por outro lado, nos casos em que 
dispomos de idéias firmes e arraigadas, somos muito receptivos 
quanto às informações que as confirmam, mas muito desconfiados 
para com aquelas que as contrariam. (MORIN apud HENN, 2002: 37) 

 Desta maneira, concebe-se que o discurso jornalístico atua no sentido de 

naturalizar versões e noções definidoras de padrões e estigmas.  Representações 
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estereotipadas das minorias3 sociais – étnicas, confessionais, de gênero, de classe social, 

etc. – e distorções de aspectos da realidade sócio-histórica configuram-se, nesse sentido, 

como alguns dos principais resultados da representação social realizada pela mídia. 

 

3.2. A tipificação das ações no jornalismo 

 

Em vez de existirem formulações sujeitas a uma revisão e 
reconstituição contínuas, as idéias objetivadas podem produzir formas 
rígidas de lidar com o Mundo. Como produtos de entretecimento do 
tempo da notícia e da rede informativa, as tipificações da notícia 
passarão a fazer parte da reserva profissional de que o repórter dispõe. 
Isto é, ser um repórter capaz de lidar com acontecimentos 
idiossincráticos significa ser capaz de usar tipificações para invocar as 
técnicas jornalísticas apropriadas (TUCHMAN apud SAPERAS, 
2000: 149) 

Em sua investigação acerca dos efeitos cognitivos da comunicação de massa, o 

sociólogo espanhol Enric Saperas argumenta que o reconhecimento e a compreensão de 

tais efeitos devem fundamentar-se, ao se analisar a profissão jornalística, na existência 

das tipificações – “domínio de significações a que o sujeito da ação terá que atender 

quando executa a ação” (SAPERAS, 2000: 148). O autor cita a socióloga norte-

americana Gaye Tuchman ao salientar que a tipificação permite ao jornalista recorrer a 

determinadas formas fixas de narração e compreensão; formas sedutoras de realizar a 

atividade profissional institucionalizada, partilhada e reconhecida pelo público. 

 O intelectual alemão Alfred Schutz, um dos nomes mais importantes da 

fenomenologia social, é o autor do conceito de tipificação usado por Tuchman. De 

acordo com Schutz, a tipificação cumpre um papel fundamental para a compreensão das 

práticas institucionais,  

na medida em que é a existência da tipificação que nos permite 
transcender os momentos particulares da ação e os atores sociais que 
individualmente executam estes movimentos particulares, para se 
atingir o significado que cada tipificação das ações possui para o 
conjunto dos atores sociais. (SAPERAS, 2000: 148) 

                                                        
3 Utiliza-se minoria, segundo a definição do professor Muniz Sodré, não como um conceito quantitativo – 
o oposto da maioria –, mas sim referente àqueles desprovidos de voz ativa nas instâncias de Poder e 
inseridos num dispositivo simbólico dentro da luta contra-hegemônica. Ver: SODRÉ, Muniz. “Por um 
conceito de minoria”. In: PAIVA, Raquel & BARBALHO, Alexandre (organizadores). Comunicação e 
cultura das minorias. São Paulo: Paulus, 2005. p. 11-14. 
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 Partindo destas definições, Saperas conclui que a tipificação não é um produto 

estático, mas sim dinâmico, já que demanda uma constante negociação entre os atores 

sociais que dela participam. O sociólogo ressalta ainda que “a tipificação só tem 

vigência através da sua prática cotidiana, da sua constante aplicação numa atividade 

social e através da contínua constatação da sua validade social perante um determinado 

problema social” (SAPERAS, 2000: 149). Isto porque, não só a existência da 

tipificação, como também a sua contínua negociação, permite a sua estabilidade e 

permanência, em função da possibilidade de ela poder ser partilhada 

intersubjetivamente, situando-se, pois, no quadro do senso comum compartilhado por 

um grupo social. (SAPERAS, 2000: 150) 

 Portanto, “além dos processos intencionais e conscientes de seleção, priorização 

e interesse, o condicionamento de práticas não refletidas pelos profissionais dos meios 

também influi nos critérios sobre o que vira, ou não, fato noticiável” (ALDÉ et al., 

2005: 193). O que significa dizer, tal como entendido pelo sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, que muitas vezes o “reflexo de pauta” – praticado automaticamente pelos 

jornalistas, tanto mais quanto mais experientes eles forem – é determinante para a 

inclusão ou exclusão de notícias, assim como para o seu enquadramento, realce e 

formato.  

 Enquadrar significa utilizar “princípios de seleção, ênfase e apresentação” para 

organizar a realidade e o noticiário. É o que argumenta o professor Mauro Porto, da 

Tulane University, em sua análise baseada na literatura acadêmica sobre o conceito de 

enquadramento (framing). Citando o sociólogo norte-americano Todd Gitlin, Porto 

afirma que além de organizarem o mundo de forma rotineira – tanto para os jornalistas 

que escrevem sobre ele, quanto para o público que recorre à notícia –, os 

enquadramentos da mídia contribuem para a construção de uma determinada 

interpretação dos fatos.  (PORTO, 2001: 12) 

[...] enquadramentos da mídia são padrões persistentes de cognição, 
interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através 
dos quais os manipuladores de símbolos organizam o discurso, seja 
verbal ou visual, de forma rotineira. [...] No jargão dos jornalistas, 
[...], este seria o dito “ângulo da notícia”, o ponto de vista adotado 
pelo texto noticioso que destaca certos elementos de uma realidade em 
detrimento de outros. (SILVA, 2002: 3) 
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 A professora Juliana Gutmann, da Universidade Federal da Bahia, explica que 

“o frame seria justamente o quadro a partir do qual um determinado tema é pautado e, 

conseqüentemente, processado e discutido na esfera pública” (GUTMANN, 2006: 30). 

No entanto, segundo ela, é preciso destacar as duas formas de utilização desta metáfora: 

o framing da mídia, referente aos enfoques realizados pelos veículos de comunicação e 

o framing da audiência, relacionado ao modo como o público enquadra os assuntos a 

partir do que lhe é oferecido pelos meios. 

 Gutmann lembra que o conceito de framing foi utilizado inicialmente em 1974, 

pelo sociólogo canadense Erving Goffman, para caracterizar o modo como os 

indivíduos compreendiam e respondiam às situações sociais, a partir da forma com que 

organizavam a vida cotidiana. Em outras palavras,  

nesse primeiro momento, o termo framing é usado para identificar 
tipos de categorias ou scripts que ajudam a estruturar a nossa 
experiência diária e facilitam o processo de construção de 
significados, nos permitindo entender certos temas em perspectivas 
particulares (GUTMANN, 2006: 32)  

 Mais tarde, a metáfora foi apropriada por diversos pesquisadores, dentre eles 

Robert Entman, considerado um dos maiores estudiosos do conceito de framing 

aplicado ao jornalismo. Para Entman,  

enquadrar significa selecionar alguns aspectos de uma realidade 
percebida e fazê-los mais salientes em um texto comunicativo, de 
modo a promover uma definição particular do problema, uma 
interpretação causal, uma avaliação moral e/ou um tratamento 
recomendado para o item descrito. (ENTMAN apud GUTMANN, 
2006: 32) 

 Tuchman, por sua vez, analisa as notícias como construções sociais, 

apropriando-se do conceito de enquadramento para identificar os princípios de 

organização que determinam a seleção e a definição dos fatos veiculados pela mídia. 

Para ela, os jornalistas concedem uma “moldura” às histórias tendo em mente os 

constrangimentos e as crenças profissionais, assim como os julgamentos sobre a 

audiência. Logo, segundo a autora, os frames não só indicam os diversos “ângulos da 

notícia”, como também influem na organização social dos acontecimentos, 

transformando estes em happenings perceptíveis. (TUCHMAN apud GUTMANN, 

2006: 33) Para ilustrar a sua concepção do conceito de framing, Tuchman descreve a 

seguinte situação: 
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Um repórter regressa à redação vindo da cena de fogo, a sua tarefa do 
dia. Antes de se dirigir para a secretaria, fala com o editor da seção 
local. Erguendo os olhos, o editor pergunta: ‘Como foi?’ , ‘Não muito 
grande’,  responde o repórter. ‘Seis parágrafos?’, pergunta o editor, 
querendo dizer: ‘Será espaço suficiente para cobrir este 
acontecimento?’. ‘ Está bem’, responde o repórter, e dirige-se para a 
sua máquina de escrever, elaborando mais tarde uma ‘estória’ acerca 
do fogo com seis parágrafos de extensão.  (TUCHMAN apud 
GUTMANN, 2006: 33) 

 Segundo a socióloga, essa “conferência editorial” é suficiente para elevar o 

“fogo” ao estatuto de acontecimento, demonstrando como os dispositivos de framing 

identificam os happenings. Tuchman argumenta que, embora o “fogo menor” tenha 

causado estragos, o seu caráter público é formado a partir da “natureza de estória”. E 

mais: para os jornalistas, o “fogo de seis parágrafos” não é nem um fato que destruiu 

lares (como foi para os moradores das casas), nem tampouco um “fogo menor 

aparentemente sem drama humano” (como poderiam perceber os leitores do jornal), 

mas tão somente uma estória, isto é, um produto da rotina jornalística. (TUCHMAN 

apud GUTMANN, 2006: 34) 

 Assim, Tuchman defende que há uma relação entre os enquadramentos 

elaborados pela mídia e a rotina produtiva do jornalista, que o faz ser capaz de 

“identificar e classificar rapidamente a informação e empacotá-la para uma eficiente 

leitura da audiência” (GUTMANN, 2006: 34). A respeito desta última, ela ganha 

importância nos estudos sobre o impacto dos framings na maneira como o público 

interpreta e discute os assuntos publicados pela mídia.  

 Neste caso, o foco principal passa a ser o comentário interpretativo em torno das 

informações, reduzindo-se, então, a preocupação com o conteúdo das mensagens. Vale 

lembrar, entretanto, que os frames pressupõem a interação entre textos e receptores. 

Logo, a sua influência sobre os pensamentos da audiência não é garantida, assim como 

os seus efeitos, embora comuns a muitos receptores, não são universalizáveis.  

Desse modo, é possível inferir que assim como a mídia fornece a 
agenda, oferece também perspectivas diferentes de abordagem dos 
temas destacados; e se o “poder” do agenda-setting está na priorização 
temática, na capacidade de apontar quais assuntos estarão entre as 
preocupações do público, quando um enfoque começa a ser agendado, 
observa-se o funcionamento do framing como um domínio 
complementar. (GUTMANN, 2006: 38) 

 Neste contexto, segundo Gutmann, o framing seria pensado como parte da pauta 

jornalística; um herdeiro da hipótese do agenda-setting, uma vez que um assunto só 
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poderá ser devidamente enquadrado para influenciar uma determinada audiência, se 

antes ele fizer parte da agenda pública, isto é, se for previamente “pautado”. A autora 

argumenta que a seleção e a ênfase de certos aspectos de uma realidade agendada – os 

frames – “funcionam como um modo de encaminhar um quadro narrativo, como uma 

etapa da construção de um ângulo de abordagem” (GUTMANN, 2006: 46). Assim, 

defende que os conceitos de framing e agenda-setting devem ser trabalhados como 

perspectivas complementares para a melhor compreensão das relações entre discurso 

midiático e opinião pública. 

Como argumenta Kosicki (1993), se é possível articular uma questão 
em disputa de diversas maneiras, ao focar a atenção em como esta é 
emoldurada, o framing complementaria o tradicional modelo do 
agenda-setting, “que costuma considerar a questão a partir da forma 
como ela é dada”. (GUTMANN, 2006: 46) 

 Mouillaud, por sua vez, salienta que há “uma rede que não impõe ao mundo 

apenas uma interpretação hegemônica dos acontecimentos, mas a própria forma do 

acontecimento” (MOUILLAUD , 2002: 32) – um tipo de hegemonia mais invisível e 

radical do que aquela da interpretação dos fatos; a hegemonia da ‘colocação em fatos’. 

Desta forma, ele defende que o discurso do jornal não está solto no espaço, mas sim 

envolto num dispositivo – numa matriz na qual se inscrevem os textos – que, por sua 

vez, não é uma simples entidade técnica, estranha ao sentido.  

Para este teórico francês, o texto e o dispositivo são geradores um do outro, 

constituindo uma relação dinâmica, na qual a pressão dos textos pode, por exemplo, 

deformar o dispositivo ou, até mesmo, fazê-lo implodir. Ou seja, acontecimentos de 

incontestável importância e/ou impacto social, como as guerras mundiais, as grandes 

revoluções político-sociais, a morte de pessoas ilustres, etc. podem deformar o jornal 

conforme a rigidez de sua estrutura.   

Este trabalho parte do princípio de que “deformar”, nesse contexto, significa 

alterar uma forma há muito consolidada, enquanto dispositivo, através do modelo de 

editorias dos jornais impressos. Estruturas paradigmáticas dentro das redações, as 

editorias operam a partir das noções de classificação, fragmentação e 

descontextualização dos acontecimentos jornalísticos.  

É, pois, à “hegemonia da colocação em fatos” que se dedicará o próximo 

capítulo, em busca da investigação do formato da segmentação jornalística, que pode ser 

traduzido pelas diferentes editorias, cadernos e suplementos dos jornais impressos. O 
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objetivo é verificar como tal modelo de organização da informação contribui para 

dificultar ou mesmo impedir que se tenha uma percepção da realidade em sua 

totalidade, isto é, com todas as nuances, idiossincrasias, particularidades e 

peculiaridades dos diversos e diferentes contextos e agentes que interagem, se misturam 

e se confundem na desordem natural do mundo e dos fatos sociais.    
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4. O formato da segmentação jornalística 

 

Os jornalistas trabalham com baterias de informações preparadas. [...] 
A disputa da visibilidade supõe o trabalho da condensação que 
permite apreender formas; o que é aparente na estrutura do jornal com 
a disposição em seções. [...] Contudo, o processo pelo qual uma forma 
torna legível a informação desvaloriza a mesma, fazendo do 
desconhecido uma figura do conhecido. [...] A forma e a informação 
se alimentam e destroem-se uma a outra. (MOUILLAUD, 2002: 43) 

 Neste trecho, Maurice Mouillaud procura chamar a atenção para a estrutura do 

jornal, destacando a sua apresentação em seções. A argumentação deixa claro que, uma 

vez inserida em determinada seção do jornal, a notícia “perde” um pouco do seu grau de 

novidade; ela passa a ser identificada pelos seus aspectos conhecidos, isto é, associada 

às características que justificam o seu enquadramento naquele grupo temático 

específico.  

 Assim, novas formas de reflexão e articulação da informação são relegadas em 

detrimento dos sistemas de identificação rápida e de associação imediata de conteúdos. 

Prioriza-se mais o volume daquilo que é apresentado ao sujeito, e que ele poderá 

absorver em menor tempo possível, do que a qualidade daquilo que é comunicado. 

Além disso, fica evidente que tal processo serve às necessidades de simplificação e 

organização da atividade jornalística, visando, sobretudo, a favorecer o trabalho da 

publicidade.   

Em sua tese de doutorado em Comunicação e Semiótica, o professor Rafael 

Souza Silva, da Universidade Católica de Santos, trata do processo de cadernização do 

jornalismo impresso diário. Ele explica que o termo “segmentação” – equivalente à 

divisão, setor, parte de um todo, entre outras significações –, no jornalismo impresso, é 

utilizado para definir “a qualidade básica de informação e justaposição de conteúdos de 

uma publicação que tem por objetivo principal atender às necessidades de uma fatia 

específica do mercado” (SOUZA SILVA, 1996: 22). 

Segundo Souza Silva, a fragmentação do jornal impresso em diferentes cadernos 

de assuntos específicos, que teve a sua prática intensificada a partir dos anos 1990, já 

provocou bastante polêmica entre jornalistas, administradores e pessoas ligadas à 
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imprensa escrita4. O professor destaca a opinião do jornalista Alberto Dines, que 

defende 

o combate à fragmentação dos jornais em mini-cadernos, colunas 
autônomas e, agora, páginas emancipadas e desvinculadas das normas 
e procedimentos gerais. Jornal é uno, produto orgânico, tecido por 
múltiplas mãos com uma marca que se identifica em todas as suas 
páginas, colunas, suplementos e encartes. (DINES apud SOUZA 
SILVA, 1996: 22) 

Não obstante, também apresenta a posição do administrador Luís Grottera, 

partidário da segmentação: 

Quando eu vi as pessoas convidadas entendi que o meu papel era de 
(sic) trazer um pouco a visão do comprador, do mercado anunciante... 
Dividir o jornal em cadernos é a melhor forma de ampliar o potencial 
de busca de dinheiro no mercado publicitário. A questão da adequação 
é uma questão fundamental. (GROTTERA apud SOUZA SILVA, 
1996: 22) 

As reais intenções e os danos causados pela excessiva cadernização dos jornais 

podem ser sintetizados na seguinte frase do professor José Salomão Amorim, do 

Instituto de Educação Superior de Brasília: “[...] procura-se que os leitores leiam os 

jornais de maneira mais rápida, mediante um processo descontínuo, de um processo de 

associações em prejuízo dos encadeamentos de causas e efeitos” (AMORIM apud 

SOUZA SILVA, 1996: 137). Ou seja, ao adotar a segmentação como estratégia 

mercadológica, a mídia impressa diária abre mão da contextualização dos fatos sociais. 

Os jornais ganham mais leitores e esses, por sua vez, ganham mais tempo, mas são 

privados das conexões, das inter-relações que se perdem com as sucessivas divisões dos 

periódicos em grupos de assuntos afins. 

A tese do professor Rafael Souza Silva tem por objetivo demonstrar como o 

processo de cadernização do jornalismo impresso assemelha-se ao chamado efeito 

“zapping”5 da mídia eletrônica. O autor argumenta que a segmentação em cadernos 

estimula a leitura como um jogo, no qual estariam implícitos o culto à tecnologia e ao 

ritmo acelerado das modernas sociedades de consumo.  

                                                        
4 “[...], estudiosos da área de comunicação social, proprietários dos maiores jornais brasileiros e alguns 
dos jornalistas mais destacados do País estiveram reunidos em Brasília, nos dias 2 e 3 de agosto de 1994, 
para discutir ‘O Papel do Jornal, Edição 1994’, na sede do jornal Correio Braziliense”. (SOUZA SILVA, 
1996: 22) 
5 “Zapar”, termo que remete a atividade do zapper: corte, mudança, movimento, velocidade. Palavra 
originária do aparelho ad-zapper, inventado pelos norte-americanos, para mudança dos canais de rádio e 
televisão através do controle remoto. (SOUZA SILVA, 1996: 12) 
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Do mesmo modo que o telespectador ou o radiouvinte munido de um 
controle remoto rastreia em segundos a programação das emissoras de 
rádio e televisão, o leitor de jornais, numa relação análoga, seleciona o 
caderno de leitura com assuntos específicos, desprezando vários 
outros que, certamente, terão públicos distintos. (SOUZA SILVA, 
1996: 12) 

Para Souza Silva, a cadernização não é apenas resultado das estratégias 

mercadológicas que impulsionaram modificações na estrutura dos periódicos nas 

últimas décadas. A fragmentação e a aceleração da atividade de leitura, provocadas pela 

excessiva divisão dos jornais, seriam também frutos do desenvolvimento tecnológico e 

de seu poder transformador:  

O zapping jornalístico é uma abstração. Produto da cultura 
tecnologizada das modernas sociedades de consumo. O culto 
tecnológico e o mito da velocidade são os novos símbolos 
modeladores de um novo tempo, caracterizado pela aceleração. 
Criam-se novos códigos e, com eles, novos valores culturais. (SOUZA 
SILVA, 1996: 16) 

A atual dinâmica da sociedade, movida pelo desejo de consumo desenfreado e 

pela aceleração dos processos de troca de mercadorias e informações, impõe uma rápida 

e completa apropriação do tempo. Como argumenta o professor Dênis de Moraes, da 

Universidade Federal Fluminense, vive-se “a tirania do fugaz” e a sociedade aparenta 

não mais sobreviver sem as tecnologias que atualizam a existência ininterruptamente. 

Moraes cita o escritor britânico John Berger (2004) para destacar a efemeridade do 

tempo, das relações e das trocas, num momento em que “tudo dilui-se e restabelece-se 

sem direito a intervalos”: 

É um espaço sem horizonte. Tampouco há continuidade entre as 
ações, nem pausas, nem atalhos, nem linhas, nem passado nem futuro. 
Vemos apenas o clamor de um presente desigual e fragmentário. Está 
cheio de surpresas e sensações, mas não aparecem em lado algum suas 
conseqüências ou seus resultados. Nada flui livremente; há apenas 
interrupções. (BERGER apud MORAES, 2006: 33)  

No culto ao fugaz, explica o professor, “querem convencer-nos de que o que 

perdemos em durabilidade ganhamos em intensidade” (MORAES, 2006: 36). Impera, 

pois, a lógica da “velocidade como virtude”, da “velocidade como emblema atávico de 

evolução sociotécnica” (MORAES, 2006: 46). Ou seja, nada pode escapar e tudo deve 

ser apreendido o mais depressa possível. Daí a necessidade de fragmentar o real, de 

subdividi-lo tantas vezes quantas forem necessárias para facilitar o fluxo contínuo e 

veloz de dados e mensagens. 
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  É o que argumenta Souza Silva, ao focar o seu estudo na renovação do 

jornalismo impresso frente aos avanços tecnológicos do final dos anos 1990. O autor 

cita o jornalista e teórico da mídia Harry Pross, para quem, “socialmente, não são os 

conteúdos que decidem, mas a forma” (PROSS apud SOUZA SILVA, 1996: 16), para 

justificar a atenção dada à morfologia do jornalismo impresso diário e ao entendimento 

de suas formas coercitivas e de sua simbologia social. 

 Segundo Souza Silva, na luta por uma fatia do mercado de comunicação 

impressa, as empresas jornalísticas não se utilizam mais apenas de suas armas 

convencionais (tinta, papel, prensa e informação processada), mas de todo um conjunto 

de ferramentas incorporadas ao seu processo de produção a partir das evoluções 

tecnológicas. Após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento dos meios 

eletrônicos de comunicação de massa, a mídia impressa precisou reavaliar a sua forma 

de veiculação de mensagens, uma vez que “a notícia já havia escapado do imobilismo 

da forma impressa para ganhar vida por meio da instantaneidade do som, imagem e 

movimento” (SOUZA SILVA, 1996: 19). 

 É nesse contexto que o professor situa as mudanças ocorridas no jornalismo 

impresso e protagonizadas pelos norte-americanos, que passaram a impor uma outra 

forma de jornalismo, com a criação de três categorias básicas para as matérias: a 

informativa, a interpretativa e a opinativa. Desde então, as notícias factuais ganharam 

maior consistência e profundidade nos periódicos. No entanto, estratégias como as de 

segmentação da informação e as de fragmentação de conteúdos foram igualmente 

incorporadas nessa época. 

o caráter aparentemente superficial da informação veiculada pelo 
rádio e pela televisão tem a velocidade e o vigor da imagem e do som, 
fornecendo uma leitura instantânea. Desse modo, a mídia impressa 
precisou reformular conceitos, rever métodos e adotar outros 
comportamentos para sobreviver à concorrência desses novos 
veículos. (SOUZA SILVA, 1996: 20) 

O advento da televisão a cores no Brasil, no início dos anos 1970, obrigou a 

mídia impressa a reestruturar-se para não perder o seu espaço diante do fascínio 

provocado pela “telinha colorida”. Segundo o professor, em razão de seu caráter 

fragmentário, a TV requer uma participação efêmera do telespectador: “é um veículo 

cujo fator tempo funciona como elemento onipresente” (SOUZA SILVA, 1996: 24). O 
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meio impresso, por sua vez, embora também fragmentado, exigiria uma participação 

mais duradoura do leitor.  

Entretanto, se a análise comparativa entre a TV e o impresso concentrar-se 

apenas na atividade jornalística, pode-se dizer que esse quadro se inverte. A relação 

com o jornalismo impresso passa a ser mais efêmera, em oposição à relação com o 

telejornal, mais duradoura. Isto porque  

[...] o noticiário televisivo está associado ao fato de a televisão estar 
organizada e apresentada no tempo, enquanto a edição do jornal está 
apenas organizada no espaço. Ou seja, o jornal pode apresentar um 
maior número de notícias que são oferecidas ao leitor como uma 
espécie de menu. Ele pode escolher a sua refeição. Já com o telejornal 
acontece o oposto: como é organizado no tempo, não pode tão 
facilmente apresentar as notícias à la carte. As informações são 
selecionadas e organizadas de modo a serem vistas integralmente pelo 
espectador, sem diminuir o tamanho ou interesse da audiência à 
medida que o programa prossegue. (WEAVER apud PEREIRA Jr., 
2000: 59) 

Tendo em vista a hipótese de que o jornal impresso apresenta-se como um 

cardápio ao leitor – que pode escolher aquilo que lhe interessa –, é possível afirmar que 

o público não o lê por completo. Especula-se mesmo que apenas os jornalistas cultivam 

o hábito, em função de sua atividade profissional, de ler diariamente, da primeira à 

última página, mais de uma publicação diferente. O que reforça a idéia de que seriam os 

jornalistas o maior público dos jornalistas. 

É o que argumenta Robert Darnton, para quem o repórter integra o grupo de 

leitores mais vorazes dos jornais, precisando conquistar o seu status diariamente, ao se 

expor aos colegas de profissão. Sobre a trajetória desses profissionais na Redação, o 

historiador norte-americano comenta que “o jornal de cada dia mostra quem ficou com 

as melhores tarefas. É um mapa que os jornalistas aprendem a ler e a comparar com 

seus mapas mentais da seção de Cidades, num esforço de saberem onde se situam e para 

onde estão indo” (DARNTON, 1990: 73). Logo, o fazer parte de uma editoria de maior 

ou menor prestígio é também um modo de aferir o status do repórter: “Um novato pode 

acabar virando veterano ou entrando por canais de ascensão mais exóticos ao receber 

uma indicação para a seção de Nacional ou de Exterior”. (DARNTON, 1990: 74)   

 

4.1. A organização do conhecimento 
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[...] o pensamento humano impõe às percepções assim como aos 
discursos a alternativa lógica permanente do verdadeiro e do falso. É 
com a linguagem que aparece e funciona sem descanso a guilhotina 
inexorável da negação, sempre pronta a eliminar as analogias 
impertinentes, justamente as que fazem falta ao funcionamento 
analógico do pensamento. (MORIN, 1999: 171).   

Em “O Método 3”, o filósofo francês Edgar Morin debruça-se sobre a natureza 

do conhecimento para examinar a sua validade. É na busca do conhecimento do 

conhecimento que este pensador tenta situar o combate pela verdade. Para Morin, 

“nosso conhecimento, apesar de tão familiar e íntimo, torna-se estrangeiro e estranho 

quando desejamos conhecê-lo” (MORIN, 1999: 20). 

O autor explica que o conhecimento é um fenômeno multidimensional, isto é,  

simultaneamente físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural, social e 

histórico. No entanto, segundo Morin, a organização do conhecimento rompe com essa 

multidimensionalidade, e os saberes, outrora ligados, são separados e esfacelados. 

Assim, têm-se as ciências físicas, as biológicas, as humanas e suas subdivisões; uma 

fragmentação disciplinar na qual “cada um desses fragmentos ignora a vista global da 

qual faz parte” (MORIN, 1999: 21). E esse processo, de acordo com o teórico francês, 

não só dificulta a possibilidade de conhecimento do conhecimento, como também as 

possibilidades de conhecimento sobre a humanidade e sobre o mundo. 

A rarefação da comunicação entre ciências naturais e ciências 
humanas, o fechamento disciplinar (apenas corrigido pela insuficiente 
interdisciplinaridade), o crescimento exponencial dos saberes 
separados, levam cada um, especialista ou não, a ignorar cada vez 
mais o saber existente. (MORIN, 1999: 22) 

Esta quase incomunicabilidade das diferentes áreas do conhecimento também é 

discutida pelo pesquisador uruguaio Gabriel Kaplún. Ao discorrer sobre os mitos da 

ciência e da tecnologia, ele aponta que a ciência trabalha no sentido de fazer esquecer a 

origem de sua construção social. O autor lembra ainda que a separação entre ciências 

naturais e sociais, assim como o estabelecimento das disciplinas em cada um destes 

subcampos do saber, teve origem na modernidade européia e em seus desenvolvimentos 

posteriores.  

Isto é a chave, porque as disciplinas estabelecem campos delimitados 
para os problemas que são pensados e para aqueles que nem sequer 
podem ser colocados. E estabelecem também os modos “corretos” de 
pensar, de investigar e de criar conhecimentos. (KAPLÚN, 2007: 173) 
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 Conhecimentos e, por conseguinte, notícias, uma vez que a produção de 

informação está, também ela, atrelada à lógica de organização do conhecimento. 

Através da fragmentação dos acontecimentos, os fatos são classificados e então 

enquadrados nas editorias do jornal, que pouco, ou nada, dialogam entre si. Ou seja, se 

uma matéria com o título “Governo reduz taxa de juros” for publicada na editoria de 

economia, ela fatalmente não entrará nas páginas destinadas aos assuntos políticos 

daquela edição, e vice-versa. Uma das explicações para esta operação classificatória 

pode ser encontrada, de modo bastante pertinente, na seguinte análise de Gabriel 

Kaplún:  

[...] o que tem acontecido é que muitos temas que antes formavam 
parte da discussão pública nas sociedades formalmente democráticas 
agora operam a partir de um terreno privado e supostamente “não 
político”: o terreno da “economia”. (A noção mesmo de economia 
política é considerada inapropriada: a economia não é política, 
segundo a visão neoliberal). (KAPLÚN, 2007: 172)  

 Kaplún discute tais questões sob a ótica da criação de mitos que estão na base 

do projeto neoliberal. Mitos como o do desenvolvimento espontâneo da sociedade de 

mercado e o da redução do papel do Estado na dinâmica social, fundamentais, na 

percepção do autor, para a implementação de uma autêntica “contra-revolução global 

que conseguiu fazer recuarem outros modelos possíveis de sociedade e apresentar-se 

diante do mundo como a única forma possível de organizar a vida”. (KAPLÚN, 2007: 

172)  

 O depoimento do jornalista Evandro Carlos de Andrade, responsável pela 

reformulação de O Globo nos anos 1970-80, exemplifica com precisão a lógica que 

subjaz à segmentação do jornal em editorias e como esse modelo de setorização, a 

exemplo da organização do conhecimento descrita por Morin e Kaplún, restringe as 

possibilidades de contextualização dos assuntos e de estabelecimento de inter-relação 

entre os acontecimentos sociais veiculados pela imprensa. Ao comentar sobre as 

mudanças que fez no jornal, em entrevista6 aos historiadores Alzira Alves de Abreu e 

Fernando Lattman-Weltman, ele lembra: 

Criamos, por exemplo, uma editoria de economia, que não existia. Eu 
só tinha dois ou três repórteres fazendo de conta, e criamos uma baita 
de uma editoria de economia, [...]. A política estava tão censurada que 
era melhor falar de economia... Exatamente. E o interesse era total em 

                                                        
6 Entrevista realizada em 29 de outubro de 1997. 
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economia, porque o país estava num desenvolvimento enorme, 11% 
ao ano, emprego, aquele negócio. (ABREU et al., 2003: 43)   

E. Carlos de Andrade descreve ainda como, num processo de estabilidade, os 

assuntos políticos e econômicos perdem muito do seu interesse jornalístico: 

[...] muda o desenho, o interesse jornalístico sai em grande parte dessa 
área, e ganha a área do fait-divers, enfim, da questão ambiental, do 
futuro, da saúde, do viver com o seu próprio corpo. Isso passa a ser 
hegemônico no interesse jornalístico. Em relação à política, acontece o 
seguinte: a não ser no momento em que você tem a transição, a 
eleição, a política é um blábláblá muito grande. (ANDRADE apud 
ABREU et al., 2003: 51)   

Segundo Morin, a organização do conhecimento necessita do tratamento binário 

(digital) das informações. Isto é, tanto no momento da percepção, quanto no da 

concepção, o cérebro humano tem de recorrer à alternativa binária da exclusão ou da 

aceitação de uma analogia, quando diante da incerteza na identificação de uma forma. O 

que significa dizer que, “a discriminação alternativa intervém sempre em associação 

com o modo analógico de identificação, e essa discriminação, que organiza e controla o 

emprego das analogias, obedece aos princípios/regras que organizam e controlam o 

conhecimento [...]” (MORIN, 1999: 170). 

 Logo, compreende-se que os princípios de classificação do jornalismo 

organizam e controlam o real-histórico e social. É em função deles que se 

operacionalizam as analogias, identificações e associações, cujos resultados 

determinam, por exemplo, que um assunto pertence à editoria de política e não à de 

economia. Portanto, o desafio principal é tentar entender/avaliar quais são, afinal, os 

princípios da classificação jornalística com base no modelo de fragmentação dos jornais 

impressos. 

 

4.2. A especialização temática 

 

Fiz a mexida gráfica e a reforma de conteúdo, voltando àquela coisa 
da segmentação e até incorporando segmentos que não havia antes, 
como logística. Hoje, em vez de editorias, há núcleos dirigidos por 
jornalistas experientes, ainda que muitos sejam jovens. E os meninos 
que estão no eletrônico e no impresso começam a se especializar. A 
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mágica é a especialização7. (MÜLLER FILHO apud ABREU et al., 
2003: 281) 

 Como afirma a socióloga norte-americana Gaye Tuchman, o objetivo declarado 

de qualquer órgão de informação é fornecer relatos de acontecimentos significativos e 

interessantes à população (TUCHMAN apud PEREIRA Jr., 2000: 79). Essa função 

aparentemente simples torna-se, contudo, bastante complexa diante da superabundância 

de acontecimentos que as empresas jornalísticas têm que selecionar. É por esta razão 

que, segunda a autora, as empresas tentam impor uma ordem no espaço, que tem como 

conseqüência fundamental a imposição de uma ordem no mundo social.  

 Assim, de acordo com Tuchman, a imprensa lança uma rede para capturar os 

acontecimentos, utilizando-se de três estratégias para cobrir o espaço: 1) territorialidade 

geográfica, a partir da qual o mundo é dividido em áreas de responsabilidade territorial; 

2) especialização organizacional, cuja finalidade é deslocar repórteres para cobrir as 

organizações que, do ponto de vista jornalístico, produzem acontecimentos noticiáveis; 

3) especialização temática, que define a existência de seções específicas nos jornais – as 

editorias e cadernos de suplementos. 

A especialização temática da mídia impressa, seguida do processo de 

segmentação, é uma tendência mundial que tem se acentuado nas últimas décadas. 

Conforme esclarece o professor Francisco Karam, da Universidade Federal de Santa 

Catarina:  

Podemos dizer que a produção da informação ancora-se na produção 
humana de fatos e de conhecimentos, e que sendo os fatos e 
conhecimentos produção humana infinita, o jornalismo, teoricamente, 
tende, pode e deve segmentar-se e especializar-se. Jornais não podem, 
com o acesso ilimitado aos fatos contemporâneos, atender interesses 
tão diversos quanto os diferenciados públicos hoje existentes. Por 
maior abrangência que o veículo informativo proponha-se, não poderá 
satisfazer integralmente o leitor. A segmentação é salutar e a 
especialização jornalística em campos de conhecimento tende a 
crescer. (KARAM apud SOUZA SILVA, 1996: 25) 

 Em outras palavras, não se pode falar em “público” como se esse fosse uma 

entidade dotada de sentido próprio, nem tampouco uma “massa” homogênea, composta 

por uma audiência indiferenciada.  Segundo Robert Darnton,  

                                                        
7 Depoimento extraído de entrevista a Alzira Alves de Abreu em 28 de setembro de 2002. Roberto Müller 
Filho, que esteve à frente da Gazeta Mercantil de 1974 a 1993, fala de sua volta ao jornal em 2001, 
quando convocado para ajudá-lo novamente em sua reestruturação. 
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a direção do The Times admite que seus leitores constituem grupos 
heterogêneos: donas de casa, advogados, professores, judeus, 
suburbanos e assim por diante. Ela calcula que determinados grupos 
lerão determinadas partes do jornal, e não que um hipotético leitor 
geral vá ler tudo. (DARNTON, 1990: 81) 

 Para Darnton, essa é uma das razões pela qual estimula-se tanto a especialização 

entre os jornalistas, responsável, ela mesma, por incentivar os repórteres a escreverem 

para públicos específicos. O autor sugere que uma sociologia séria do jornalismo 

deveria preocupar-se em traçar a evolução das áreas e o aumento das especializações, 

diante de um quadro em que constantemente se contratam especialistas para elaborar 

estratégias que resultem no aumento da credibilidade e, conseqüentemente, da 

circulação dos jornais. Médicos trabalhando na cobertura de assuntos relacionados à 

saúde, economistas escrevendo para o caderno de economia e repórteres responsáveis 

por informações do Supremo Tribunal cursando faculdade de Direito são, entre outros 

exemplos, indicativos de um jornalismo que avança no sentido de aprofundar ainda 

mais as divisões e a setorização da cobertura da imprensa. 

O historiador norte-americano alerta ainda para as conseqüências de se ter 

repórteres responsáveis durante muito tempo por uma mesma área. Trata-se dos 

profissionais que constroem a sua carreira numa mesma editoria, atuando diariamente 

nos mesmos locais e lidando constantemente com as mesmas fontes de informação. 

Segundo Darnton, tal prática compromete a qualidade da informação, uma vez que, 

depois de um certo tempo na mesma área (em torno de um ano), “os repórteres tendem 

imperceptivelmente a adotar o ponto de vista das pessoas sobre as quais escrevem” 

(DARNTON, 1990: 82). Fato que pode ser explicado pela existência de um cuidado a 

mais do repórter para não ofender ou comprometer as suas fontes: 

Para um repórter encarregado de uma área, ‘a manhã seguinte’ começa 
psicologicamente a existir no começo da tarde anterior, ao entregar um 
resumo da matéria que vai redigir, pois ele sabe que no dia seguinte 
terá de encarar suas fontes de informação e, se não as respeitar nesta 
reportagem, elas poderão prejudicar sua tentativa de cobrir matérias 
futuras. (DARNTON, 1990: 82) 

 Por esta razão, o autor defende que os estudos sobre os jornalistas e suas fontes 

deveriam dedicar-se não só à análise dos antagonismos entre as partes, mas também da 

sua simbiose, considerando que as fontes constituem uma parcela importante do público 

do jornal. Além disso, Darnton argumenta que “o noticiário corre em circuitos fechados: 

é escrito sobre e para as mesmas pessoas, e às vezes em código privado” (DARNTON, 
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1990: 83). A sensação de pertencer a um grupo restrito, juntamente com as pessoas que 

aparecem em suas matérias – “a tendência à simpatia e à simbiose” – seria, então, 

responsável pela criação de uma espécie de conservadorismo entre os repórteres. Como 

fica explícito nessa fala de E. Carlos de Andrade: 

Se o sujeito é bastante esperto e bem informado para se transformar 
numa boa fonte de informação, ele está preservado, pode cometer os 
seus pecadilhos que não vai ser acusado, porque a boa fonte, o 
camarada que está a toda hora dando boas notícias, isso é ouro na mão 
do jornalista. (ANDRADE apud ABREU et al., 2003: 66) 

Sobre a relação jornalista-fonte, vale destacar a reflexão feita pelo jornalista 

Carlos Brickmann, em texto publicado no site do Observatório da Imprensa. Ao 

comentar a matéria de um repórter da Folha de São Paulo, sobre a utilização irregular 

dos serviços médicos da Câmara por jornalistas credenciados e suas famílias, 

Brickmann aponta que o problema é ainda mais grave: trata-se da promiscuidade entre 

os profissionais da imprensa e os poderosos, cuja conduta deveriam fiscalizar.  

Nem sempre há busca de vantagens pessoais: há o mau costume 
arraigado (“sempre foi assim”), há a competição por notícias, há a 
vontade de manter boas relações com as fontes – mas o fato, enfim, é 
que acaba sobrando um troco para pessoas que não teriam direito a 
ele. Como disse o historiador John Dalberg, o lorde Acton, em carta 
ao bispo Creighton, no final do século 19, “todo poder corrompe”. 
Corrompe mesmo quem não o desfruta totalmente, mas está perto o 
suficiente dos que o desfrutam8. 

 Brickmann conclui ressaltando a importância de se debater este tema, do qual 

tantos jornalistas tentam se esquivar. E é taxativo ao afirmar que o repórter deve 

aproximar-se das fontes o suficiente para obter as informações necessárias à matéria e, 

ao mesmo tempo, manter uma distância segura para não se deixar influenciar por elas. 

Em suma, acho que Pool e Shulman estão errados ao supor que a 
reportagem é determinada pela imagem do público em geral que tem o 
repórter. Os jornalistas podem ter alguma imagem assim, embora eu 
duvide disso, mas eles escrevem pensando em toda uma série de 
grupos de referência: seus preparadores, seus diversos editores, seus 
diferentes grupos de colegas na seção de Cidades, as fontes e objetos 
de seus artigos, os repórteres de outros jornais, seus amigos e parentes 
e grupos de interesses específicos. (DARNTON, 1990: 86)     

                                                        
8 BRICKMANN, Carlos. A partilha das mordomias. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=430CIR001. Consultado em: 25 de abril de 
2007.  
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Ou seja, de acordo com Darnton, o jornalista tenta conciliar as expectativas 

desses grupos, zelando pelos interesses de uns e outros, em função do contexto a que 

está submetido no momento. Isto porque os diferentes leitores exercem demandas 

distintas, e muitas vezes contrárias, sobre o jornalista que, na medida do possível, 

procura administrar as diferentes concepções da notícia. Porém, “com a especialização e 

a profissionalização, os jornalistas vêm reagindo cada vez mais à influência do grupo de 

colegas, que supera em muito a influência de qualquer imagem que possam ter de um 

público em geral” (DARNTON, 1990: 96). 

O autor alerta que, ao ressaltar tal influência, não tem a intenção de minimizar os 

efeitos dos interesses econômicos e das tendências políticas sobre a atividade 

jornalística. No entanto, acredita que alguns intelectuais e especialistas em comunicação 

“não têm conseguido entender a maneira como trabalham os repórteres”. Para Darnton, 

o contexto do trabalho e também as técnicas herdadas de contar histórias modelam o 

conteúdo da notícia, influenciando o formato das matérias.     

Esses dois elementos na redação da notícia podem parecer 
contraditórios, mas estão juntos no ‘treinamento’ de um repórter, 
quando ele é mais vulnerável e maleável. À medida que passa por essa 
fase de formação, ele se familiariza com a notícia, tanto como uma 
mercadoria que é produzida na sala de redação quanto como uma 
maneira de ver o mundo que chegou, de alguma maneira, da Mamãe 
Ganso até The New York Times. (DARNTON, 1990: 97) 

O jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva comenta que a partir de 1986, com 

maior ênfase no ano de 1987, no contexto da modernização do jornal Folha de S. Paulo, 

foi adotada uma política de aprimoramento profissional na Redação: “encontros com 

cientistas, palestras sobre temas específicos de cada editoria, curso de especialização, 

reuniões com personalidades [...]”(LINS DA SILVA, 2005: 197); tudo era oferecido aos 

jornalistas da Folha para ampliar o seu universo de conhecimento, em função da área 

pela qual estivessem responsáveis. 

 Além disso, o programa de valorização do conhecimento específico, previa o 

encontro do jornalista “com personalidades que costuma entrevistar para uma troca de 

idéias e de conhecimentos sem a pressão dos horários” (LINS DA SILVA, 2005: 197). 

Segundo o autor, a Folha não foi a única a adotar este tipo de prática, também realizada, 

por exemplo, pelo Jornal do Brasil, na década de 1970, quando se organizava uma série 

de cursos internos de caráter similar aos da Folha.  
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 Lins da Silva acredita que a criação de “manuais para cobertura específica”, 

justificada, por ele, como uma “extensão natural dos seminários na direção da 

especialização e do aperfeiçoamento profissionais” (LINS DA SILVA, 2005: 198), 

beneficia leitores e também os próprios jornalistas. Para o autor, esses manuais – que 

definiam a política editorial do jornal com relação à cobertura de determinados assuntos 

– forneciam ao jornalista uma imagem de Redação organizada e preocupada com a 

qualidade da informação, mas igualmente disposta a lhe oferecer todas as condições 

possíveis para a melhor realização do seu trabalho.  

No entanto, vale destacar que tais iniciativas podem ser interpretadas como 

extremamente prejudiciais à qualidade da informação transmitida aos leitores. Entende-

se que há, em todo esse processo, sérios riscos de comprometimento da atividade de 

produção da notícia, uma vez que, imerso num campo particular de atuação, e tendo em 

mãos ferramentas específicas para o seu trabalho (como os já citados manuais), o 

profissional fatalmente terá a sua capacidade de cruzar informações, assim como de 

estabelecer relação entre os fatos das diferentes áreas de cobertura do jornal, 

drasticamente reduzida ou até mesmo completamente anulada. 

Não obstante, muitos são os veículos e os jornalistas que apostam na 

especialização como forma de obter um diferencial na disputa por segmentos 

específicos do mercado. É o caso do jornalista Roberto Müller Filho, responsável pelas 

transformações do jornal A Gazeta Mercantil, nos anos 1970. Müller Filho converteu 

um boletim econômico em um jornal de negócios e, em seu depoimento9, explica que o 

segredo para tal sucesso foi “a segmentação e a informação especializada” (ABREU et 

al., 2003: 219). 

Durante o regime militar (1964-85), o Brasil viveu um período de grande 

desenvolvimento econômico, de profissionalização das empresas (com uma gestão 

menos familiar) e de crescimento dos investimentos estrangeiros e, como os temas 

políticos freqüentemente eram alvo da censura, para se manterem, muitos jornais 

passaram a dar maior destaque à economia no lugar da política. “Era importante que a 

imprensa divulgasse conquistas e avanços, já que a economia se tornara a moeda de 

legitimação de um regime sem legitimidade política” (ABREU et al., 2003: 215). Por 

                                                        
9 Entrevista a Alzira Alves Abreu em 27 de agosto de 1998. 
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esta razão, é nos anos 1970 que são criadas ou consolidadas as editorias de economia 

dos principais jornais brasileiros. 

 Müller Filho argumenta que havia, nessa época, uma demanda por um noticiário 

econômico mais qualificado do que o oferecido pelos jornais até então:  

Achávamos que um jornal, para ter sucesso, para preencher essa 
demanda reprimida, teria que ser como um buquê de newsletters: uma 
de energia, uma de finanças, uma de indústria e assim por diante. 
Tanto que a Gazeta foi pioneira: a primeira editoria de tecnologia foi 
da Gazeta, a primeira editoria de indústria foi da Gazeta, a primeira 
editoria de meio ambiente foi da Gazeta. [...] Ela adquiriu 
credibilidade pela isenção e pela competência no trato de cada 
assunto. (MÜLLER FILHO apud ABREU et al., 2003: 233) 

 De acordo com Müller Filho, a segmentação é fundamental para o sucesso de 

um jornal de negócios, pois é com ela que o veículo adquire o diferencial da informação 

especializada: “porque senão não precisa, já existem a Folha, O Estado, O Globo, o JB, 

que têm seções de economia” (MÜLLER FILHO apud ABREU, 2003: 234). Assim, 

defende que deve haver uma certa especialização profissional dos jornalistas: 

O repórter precisa entender direito do que o seu entrevistado está 
falando, porque senão sai bobagem. Alguns jornais mandam o mesmo 
sujeito que vai entrevistar o Pelé no aeroporto entrevistar o presidente 
do Banco Central. Em geral, o resultado é uma confusão. O pobre do 
leitor fica completamente perdido. (MÜLLER FILHO apud ABREU, 
2003: 264) 

 A confusão certamente seria ainda maior se, além de o mesmo repórter cobrir 

assuntos diferentes, lhe fosse permitido escrever sobre ambos em uma única seção do 

jornal. Nos dias de hoje, devido ao avançado processo de segmentação dos jornais, é 

praticamente impossível imaginar que o rei do futebol e o presidente do Banco Central 

(BC) possam figurar numa mesma editoria. Ou seja, a classificação é automática: o Pelé 

em “Esportes” e o presidente do BC em  “Economia”. 

 Simples. Mas nem sempre foi assim. Apesar de – como já foi discutido 

anteriormente – a classificação, a segmentação e a organização do conhecimento 

estarem associadas ao desenvolvimento da ciência e à dinâmica de representação do real 

pelos homens, a história demonstra que tais práticas foram amplamente incorporadas à 

imprensa brasileira apenas no final do século XX. Interessa, pois, ao próximo capítulo, 

analisar como os jornais impressos brasileiros introduziram o conceito de segmentação 

no noticiário diário e quais foram as principais mudanças ocorridas no jornalismo a 

partir de então.  
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5. A consolidação da estrutura fragmentária dos jornais 

 

Só entendendo como se deu a configuração dos jornais empresas, 
naquele tempo longínquo, pode-se compreender construções ainda 
presentes no jornalismo atual. O poder dos meios de comunicação é 
também uma construção histórica.10 

As transformações do jornalismo impresso nos anos 1950 antecederam e foram 

fundamentais para a consolidação do modelo de editorias no final dos anos 1980 e início 

dos anos 1990. Modelo que tem como marco o “Projeto Folha”, do jornal Folha de S. 

Paulo, cujas estratégias de mudança, em muitos aspectos, se assemelham às praticadas 

30 anos antes: priorização do jornalismo informativo, renovação das redações (com a 

compra de novos equipamentos e também com a substituição de funcionários mais 

antigos por profissionais recém-formados), valorização do mercado e da publicidade, 

investimentos em promoções para aumentar as vendas, atenção aos aspectos gráficos da 

página, adoção de manual na redação, entre outras tantas ações igualmente 

influenciadas pelas modernas técnicas jornalísticas e empresariais norte-americanas.  

É neste contexto de mudanças que se deve incluir o processo de cadernização 

dos jornais. Processo que tem resultado nas crescentes segmentações de assuntos e do 

público-leitor, e que tanto favorece às investidas do marketing, apesar dos danos sociais 

causados pela descontextualização de fatos e informações, pela ausência de relações 

entre as diversas áreas temáticas, pela falta de entrosamento entre as diferentes 

editorias... enfim, por uma série de fatores que têm como base a fragmentação do 

pensar, do fazer e do conceber a atividade jornalística. 

 

5.1. Anos 1950  

 

A década de 1950 é normalmente apontada pela historiografia da 
imprensa como um momento de profundas transformações do 
jornalismo nacional, sobretudo carioca. As reformas redacionais, 
gráficas e editoriais do Diário Carioca em 1950 e do Jornal do Brasil 
em 1956, assim como o surgimento de jornais inovadores, como a 
Tribuna da Imprensa em 1949 e a Última Hora em 1951, são 
considerados marcos inaugurais de uma nova fase da imprensa 
brasileira. (RIBEIRO, 2000: 7)  

                                                        
10 BARBOSA, Marialva. Os donos do Rio: imprensa, poder e público (1880-1920). Rio de Janeiro: Vício 
de Leitura, 2000. p.232. 
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Muitas pesquisas na área da comunicação apontam os anos 1950 como um 

período de mudanças significativas no jornalismo impresso brasileiro. Momento 

histórico de consolidação das transformações pelas quais a imprensa vinha passando 

desde o início do século XX, no qual teve origem o processo de modernização e 

implantação definitiva do modelo norte-americano11 no Brasil.  

A professora Ana Paula Goulart Ribeiro, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, dedicou a sua tese de doutorado em Comunicação ao estudo da imprensa 

carioca nos anos 1950. Segundo a autora, as reformas deste período marcaram 

definitivamente a passagem do jornalismo político literário para o empresarial, quando a 

imprensa abandonou os estilos polêmico, crítico e doutrinário, privilegiando, a partir de 

então, a informação “objetiva” e “imparcial”, assim como a sua separação (gráfica e 

editorial) do comentário pessoal e da opinião.  

Ribeiro chama a atenção para o fato de que o significado das reformas só pode 

ser entendido através da compreensão das necessidades de adequação ao mercado 

jornalístico: “elas respondiam a uma demanda por rapidez, tanto na instância da 

produção quanto na do seu consumo. O ritmo cada vez mais acelerado da vida moderna 

exigia adaptações para tornar os jornais veículos dinâmicos para as notícias e para a 

propaganda”. (RIBEIRO, 2000: 19). A professora lembra que, uma vez dedicando-se ao 

conteúdo informativo, o jornal-empresa passa a obter vantagens sobre os jornais de 

partido, de audiência restrita e limitada. No entanto, destaca que todos os jornais 

brasileiros pioneiros na modernização, ainda que em graus variados, não hesitaram em 

utilizar as novas técnicas como armas de luta política.  

Isto significa que relações arcaicas (políticas, baseadas em laços 
pessoais, interesses imediatos, compadrios etc.), em certa medida, 
financiaram a modernização da imprensa, fato que aponta para uma 
lógica bastante diferente daquela da IC nos países capitalistas 
avançados, como os Estados Unidos. Lá, [...], a publicidade 
possibilitou o surgimento de jornais de grande tiragem e baixo preço 
(penny press) e o desaparecimento dos jornais de opinião. (RIBEIRO, 
2000: 29) 

                                                        
11 “A preponderância do modelo norte-americano no jornalismo brasileiro foi, num certo sentido, uma 
conseqüência da hegemonia que esse país foi lentamente construindo, no pós-guerra, em outras áreas da 
vida social, especialmente a econômica e a cultural. Mas foi resultado também da sua inegável 
superioridade editorial e da sua força em termos de mercado. Os Estados Unidos foram, sem dúvida, o 
país no qual a Indústria Cultural mais floresceu, seja na área do cinema, da televisão ou da imprensa”. 
(RIBEIRO, 2000: 40) 
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Aqui, como grande parte dos jornais não possuía um equilíbrio financeiro que 

lhe permitisse abdicar dos favores políticos, somente no final dos anos 1960 e início dos 

anos 1970, com o desenvolvimento industrial do país, que a publicidade ganhou força e 

permitiu uma maior “autonomia” ao campo jornalístico. O crescimento do mercado 

interno brasileiro também foi determinante para o processo de aumento da publicidade 

e, conseqüentemente, de faturamento dos jornais. Vale lembrar que, “mesmo com o 

desenvolvimento do rádio e com o aparecimento da televisão, a imprensa continuou a 

ser – até, pelo menos, o final dos anos 1960 – o veículo preferido dos anunciantes” 

(RIBEIRO, 2000: 34). 

Em seu trabalho, a professora preocupa-se também em estudar o formato do 

jornal, os seus aspectos morfológicos, para além das análises do conteúdo impresso:  

Jornais, [...], não se faziam apenas com palavras. Os textos 
propriamente ditos formavam com as imagens (fotografias, 
ilustrações, caricaturas, charges, quadrinhos, gráficos etc.) e com 
outros recursos visuais (como diagramação, paginação, editoração) 
um pacote significante, que deve ser pensado como um sistema 
integrado. (RIBEIRO, 2000: 12) 

 Ou seja, uma nova forma de se conceber o design alterou os padrões gráficos e 

editoriais vigentes na época. Segundo Ribeiro, foi nesse momento que nasceu o conceito 

de primeira página como uma espécie de cardápio do que era oferecido no interior do 

jornal. O princípio da funcionalidade passou a vigorar como valor estético e, com ele, a 

apresentação lógica, a ordenação e a disposição racional do material impresso. 

O jornalismo brasileiro, também na perspectiva visual, seguira até 
então a modelo francês: excesso de títulos, ausência de lógica na 
hierarquia do material etc. As reformas gráficas dos jornais cariocas 
(principalmente a do JB e a da UH) impuseram um estilo mais 
ordenado. As manchetes e títulos passaram a ser padronizados e a ter 
uma coerência interna. Recursos editoriais e formais, típicos de 
revistas, passaram a ser utilizados nos jornais diários. Subtítulos, 
entretítulos, boxes, textos complementares movimentavam e 
embelezavam as páginas, tornando a sua leitura mais agradável. 
(RIBEIRO, 2000: 21) 

Ainda de acordo com a professora, ao longo das transformações pelas quais a 

imprensa passou nos anos 1950, a figura do secretário de redação – profissional que, em 

seu estilo clássico, estava presente em todo processo de produção do jornal – foi, aos 

poucos, desaparecendo, em função da aplicação do modelo norte-americano, que previa 

a setorização do trabalho nas redações e a fragmentação da atividade jornalística: 
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Cada seção do jornal, cada categoria de matéria passou a ser feita por 
um grupo e controlada por determinados indivíduos. A redação se 
subdividiu pelas funções de cada jornalista (cronistas, colaboradores, 
repórteres, os redatores, os copy desks etc.) e pelos assuntos, que 
passavam a exigir cada vez uma maior especialização. A planificação 
resultou no desmembramento da redação em vários setores, com seus 
respectivos chefes. (RIBEIRO, 2000: 261) 

Em sua tese, Ribeiro descreve o episódio da crise no fornecimento de papel 

jornal, tendo como pano de fundo as relações político-econômicas dos anos 1950 e a 

conjuntura internacional do pós-guerra. No entanto, de seus relatos é possível extrair 

também algumas informações sobre o tamanho aproximado dos jornais da época e sobre 

a importância de se ter um jornal volumoso, visando maior espaço e, conseqüentemente, 

aumento da arrecadação publicitária. 

 A professora relata que o aumento nos preços do papel, ainda que em graus 

diferentes, dependendo de cada publicação, foi transferido para o preço final do 

exemplar. Com isso, houve queda na circulação dos jornais. Entretanto, “os jornais 

cariocas preferiam correr o risco de perder parte dos leitores, com o aumento dos 

preços, a perder parte das receitas publicitárias, com a diminuição do número de 

páginas” (RIBEIRO, 2000: 179).  

É certo que alguns jornais não puderam evitar a redução no número de páginas e 

passaram a utilizar também tipos menores e a condensar mais o noticiário. Não 

obstante, a maioria dos jornais, “seguindo os moldes norte-americanos, continuava a 

produzir edições bastante volumosas, em geral de 30 ou 40 páginas e, nos dias de 

domingo (segunda-feira para os vespertinos), de até 100 ou 150” (RIBEIRO, 2000: 

180).  

A crise do papel agravou-se no governo Jânio Quadros quando ocorreu o famoso 

pronunciamento do presidente na TV, ao longo do qual, para justificar o desperdício de 

dólares com importações, ele “exibiu uma grossa edição dominical do jornal O Estado 

de S. Paulo” (RIBEIRO, 2000: 180) e combateu a reprodução do modelo norte-

americano na imprensa brasileira, como pode ser observado neste trecho publicado pelo 

jornal Indicador dos Profissionais de Imprensa, em 1960 : 

Com a cópia servil dos jornais americanos, não só gastamos muitas 
páginas, como ainda desbaratamos espaço precioso usando e abusando 
de ‘manchetes’ de tipo grosso e anti-estético. (...) Não se poderá 
justificar a grita que as empresas, hoje em dia, fazem contra o câmbio 
alto do papel importado, se o seu desperdício é escandaloso, somente 
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para dar a ilusória impressão ao público leitor de prosperidade. De 
fato, por que edições comuns de 32, 46 ou 70 páginas? Não há jornal 
europeu de mais de 10 ou 12 páginas, em épocas comuns. O exemplo 
do gigantismo norte-americano nos é prejudicial e ridículo. (IPI apud 
RIBEIRO, 2000: 268) 

O Diário Carioca, de Pompeu de Souza, foi o primeiro jornal brasileiro a 

incorporar as técnicas norte-americanas, já em março de 1950. Pioneiro ao adotar a 

construção da narrativa por ordem de importância dos acontecimentos, técnica que ficou 

conhecida como pirâmide invertida, foi também o primeiro a investir no lead – que 

garantia ao jornal uma maior objetividade, livrando-o dos floreios literários –, no 

copidesque e no style book (livro de regras de redação, que mais tarde inspirou a criação 

dos manuais de redação). 

O surgimento desses manuais foi apenas uma das faces de todo um 
processo que procurou, através da racionalização e padronização do 
estilo jornalístico, ordenar os critérios básicos, sem os quais a 
produção em série de textos (conforme a lógica industrial) seria 
impossível. (RIBEIRO, 2000: 25) 

 Apesar do pioneirismo do Diário Carioca, as inovações da Última Hora e a 

reforma do Jornal do Brasil foram mais significativas em termos de estabelecerem 

paradigmas para a elaboração do jornalismo impresso brasileiro. Conhecida por ser o 

jornal do presidente Getúlio Vargas, a UH teve um papel de destaque na história política 

do país. No entanto, o jornal de Samuel Wainer trouxe inovações técnicas no aspecto 

gráfico-editorial, além de novas estratégias de administração empresarial, que muito 

contribuíram para a renovação da imprensa brasileira.  

Além dos tablóides diários, UH possuía (em 1959) outros quatro 
cadernos semanais: o “Tablóide Turfe”, “Tablóide Show”, “Tablóide 
Esportivo” e “Tablóide Imobiliário”. Em 1960, foram lançadas as 
edições regionais, primeiro no Estado do Rio e em Minas. Em 1962, já 
eram onze edições em 7 estados, [...]. Organizou-se, assim, uma rede 
de jornais, com o mesmo título e com unidade editorial: a Rede 
Nacional de Última Hora. Em toda a história da imprensa brasileira, 
foi o único grupo que publicou edições de um mesmo jornal em vários 
estados, constituindo uma cadeia homogênea, tanto em termos de 
mensagem como de organização. (RIBEIRO, 2000: 117) 

 Segundo Ribeiro, às edições regionais acrescentava-se o noticiário local, com 

matérias, colunas e anúncios de interesse de cada região. Seguindo a mesma lógica, na 

primeira página conservavam-se apenas as chamadas nacionais, alterando as demais de 

acordo com a cobertura local. 
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 Sobre as inéditas estratégias empresariais, a professora destaca que a UH se 

transformou rapidamente num dos maiores veículos de publicidade do país. O jornal 

criou um departamento de promoções para estimular a sua circulação através de uma 

série de táticas, “hoje comuns na imprensa, mas que na época eram novidade. Sorteio de 

brindes, campanhas publicitárias em out-doors foram usadas pioneiramente. Centenas 

de milhares de cruzeiros foram empregados em divulgação” (RIBEIRO, 2000: 163). 

Diversos concursos e festivais populares também foram promovidos nesta época, 

denominada pela autora de “era das promoções”. 

O Jornal do Brasil, por sua vez, foi protagonista de várias inovações no 

jornalismo nacional, ocupando em alguns períodos da história posição de vanguarda, 

como por exemplo, em 1893, com a edição de uma seção feminina; em 1912, quando 

dedicou uma página inteira ao esporte e, em 1913, com a publicação de anúncios a 

cores. Mas foi em 1956 que o jornal viveu o seu período mais criativo e experimental: a 

reforma12.  

No país e no mundo, diversos movimentos artísticos e literários surgiam e se 

firmavam com força, fornecendo ao jornal a inspiração necessária para a sua 

reformulação. A disseminação do concretismo e, posteriormente, do neoconcretismo, 

que, em comum, pregavam a arte abstrata baseada no minimalismo geométrico, atingiu 

o JB, cujas páginas serviram de verdadeiro laboratório para o design moderno. 

 A reforma deste jornal pode ser compreendida através do estudo de três fases. 

Na primeira, de junho de 1956 – ano da criação de uma página feminina, embrião do 

“Suplemento Dominical” – a maio de 1959, foram feitas pequenas mudanças no 

periódico, criando a base para transformações mais radicais. Na segunda fase, que foi de 

junho de 1958, quando Jânio de Freitas assumiu a chefia da redação, até a sua saída em 

abril de 1961, ocorreu o período de maior experimentação. A terceira fase começou em 

maio de 1961, com a contratação de Alberto Dines para o controle da redação. Esse 

período foi marcado pela consolidação da reforma, nos primeiros anos da década de 

1960. 

 A primeira inovação da reforma do JB foi a publicação de uma página feminina 

em 1956, que, comandada por Reynaldo Jardim e contando com o apoio de Mário 

                                                        
12 NÓRA, Gabriela; FELICIO, Juliana; NUNES, Vivian. “A Reforma (1953-1961)”. In: Jornal do Brasil: 
114 anos de história. Trabalho apresentado à disciplina História do Jornalismo I, ministrada pela 
professora Ana Paula Goulart, no curso de Comunicação Social da ECO/UFRJ. Rio de Janeiro: 2005. 
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Faustino, Oliveira Bastos e Ferreira Gullar, tratava de assuntos culturais no jornal. Aos 

poucos, esta página foi ganhando maior importância, até transformar-se no bem 

sucedido “Suplemento Dominical” – onde seriam feitas as mais importantes 

experiências gráficas e editoriais do periódico. 

De modo arrojado e padrão visual avançado em relação aos demais 
cadernos do próprio jornal, o novo suplemento era engajado, porta-
voz do movimento concretista, mas denso o suficiente para tornar-se 
um importante órgão cultural. Na verdade, esse suplemento funcionou 
como uma espécie de balão-de-ensaio, um modelo embrionário para o 
posterior lançamento do Caderno B, em 1960. (SOUZA SILVA, 1996: 
22) 

 Ainda em 1956, Odylo Costa Filho assumiu a chefia da redação do jornal e 

substituiu o quadro de antigos funcionários por uma nova equipe, mais jovem e 

dinâmica, em sintonia com as necessidades da reforma. Do ponto de vista textual, o 

jornal se modernizou, através da compra de máquinas de escrever, da adoção do 

copidesque e da divisão da redação em seções, que futuramente dariam origem às 

editorias.   

 Em fevereiro de 1957, Amílcar de Castro assumiu o cargo de assistente da chefia 

de redação, sendo incumbido de organizar a parte gráfica da reforma. Amílcar iniciou 

um processo de limpeza das páginas, extinguindo fios, títulos em negrito e vinhetas. 

Com isso, objetivava facilitar a leitura e simplificar a produção. A primeira experiência 

com a retirada de fios foi feita em 29 de março de 1957, quando esses foram eliminados 

da página cinco do primeiro caderno. As mudanças continuaram no “Suplemento 

Dominical” (SDJB), que se tornou um caderno bastante independente e ousado13, 

editado nas instalações da Rádio JB. 

 A experiência com os fios foi, aos poucos, aplicada a outras páginas do miolo do 

jornal, sendo adotada por Jânio de Freitas e Carlos Lemos no caderno de esportes, em 

1958. Em abril do mesmo ano, Amílcar de Castro deixou o JB, em virtude de um 

desentendimento com Odylo Costa Filho, mas a reforma continuou. Em junho de 1958, 

o SDJB ganhou um novo logotipo, além de uma disposição de títulos mais dinâmica. Já 

o caderno de esportes foi entregue a Carlos Lemos e a Jânio de Freitas, em agosto do 

mesmo ano. Neste, começaram a ser implementados os estilos gráficos projetados por 

                                                        
13 “[...] apesar das premissas gerais da reforma terem sido estabelecidas nos cadernos diários, a 
independência da edição do SDJB – própria de um suplemento cultural – o colocava como uma área 
privilegiada para as experimentações de linguagem”. (RIBEIRO, 2000: 221)  
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A. de Castro, com blocos de texto independentes e equilíbrio assimétrico na composição 

da página. 

 Em maio de 1959, Nascimento Brito, então proprietário e diretor do jornal, 

decidiu acelerar o processo de reformulação e entregou a chefia de redação a Jânio de 

Freitas. Este convidou Amílcar de Castro para ajudá-lo, dando início à parceria mais 

bem sucedida da história do JB. Jânio e Amílcar tinham em comum uma busca 

incessante pela “essencialidade” da informação. Em termos de diagramação, Amílcar de 

Castro investia em modelos de layout que tornassem a leitura funcional e dinâmica. 

Jânio de Freitas, por sua vez, no quesito textual, apostava na redundância mínima da 

informação jornalística. 

A revolução gráfica racionaliza a produção editorial e torna mais 
dinâmica a notícia. Tudo no jornal é afetado por novas formas de 
edição que visam valorizar o conteúdo e o leitor ao mesmo tempo. 
Não é só a aparência que está em causa, mas formalmente a 
mensagem, basicamente o meio, essencialmente o produto. (BAHIA 
apud SOUZA SILVA, 1996: 21) 

 Em 1960, foi lançado o “Caderno B”, que se tornou um exemplo de diagramação 

inusitada, forte e funcional. Estava voltado para as artes em geral, com destaque para o 

cinema e o teatro, e em suas páginas, como no “Suplemento Dominical”, evidenciava-se 

a influência concretista no jornal, com composições geométricas, limpas e atraentes. 

Neste mesmo ano, os classificados deixaram definitivamente de ocupar a primeira 

página do JB e passaram a compor um caderno separado, o “Caderno C”. 

 Foi nesse período que o jornalista Alberto Dines assumiu a direção do jornal e 

concretizou a sua reforma, reestruturando a redação. Tiveram início, então, as reuniões 

regulares da redação, organizaram-se as editorias e foram criados o arquivo e o 

departamento de pesquisa do jornal. Sobre as reuniões, Dines comentou, em entrevista14 

aos historiadores Alzira Alves de Abreu e Fernando Lattman-Weltman, que elas 

começaram a ser realizadas com o objetivo de se ter um jornal mais planejado, um 

produto que deixasse de ser feito de forma personalística, para, em conjunto, ser o 

resultado de uma criação coletiva.   

Mas você já introduziu no Brasil muitas novidades. Ah, sim, uma série 
de novidades, do ponto de vista de qualidade, de conteúdo, de 
organização. Por exemplo, a história das reuniões. Nenhuma redação 
tinha reunião. [...] reunião como uma coisa sistemática, um 

                                                        
14 Entrevista realizada nos dias 3 e 29 de dezembro de 1997. 
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brainstorm diário, coletivo, num jornal diário, eu nunca tinha ouvido 
falar. (ABREU et al., 2003: 88)  

 Quanto às editorias, Dines destaca que sistematizou os conceitos de organização 

em um curso para editores latino-americanos na Universidade de Columbia, do qual 

participou, em 1964. A proposta era a de criar um jornal mais qualitativo, mais 

referencial e mais organizado: uma espécie de jornal revista, porque, segundo ele, era 

muito comum, por exemplo, um assunto ser tratado em determinado lugar e, de repente, 

esse mesmo assunto aparecer na página de esportes.  

Antigamente não se falava em editorias nos jornais. Você tinha cidade 
– não era nem chamado cidade, era polícia – internacional, esporte, 
mas o jornal não era dividido, as pessoas ficavam todas no mesmo 
bolo. Achei que se tinha que começar a descentralizar e a criar 
pequenos núcleos operacionais, e criamos as editorias mesmo. 
Criamos também a primeira editoria de fotografia. Não existia o 
conceito do editor de fotografia. O secretário do jornal pegava as fotos 
melhores e publicava. O fotógrafo não tinha participação. Com a 
criação da editoria, passou a haver participação não só do fotógrafo, 
mas de um editor de fotografia na escolha da foto. Isso foi um marco. 
Hoje, todos os jornais têm editoria de fotografia. (DINES apud 
ABREU et al., 2003: 89) 

 A professora Ana Paula Goulart Ribeiro resume a importância da reforma do JB, 

que serviu de modelo para muitos jornais brasileiros e até mesmo estrangeiros: 

A reforma do JB, apesar de não ter sido pioneira [...] possuiu um 
caráter exemplar, não só pelo radicalismo das suas mudanças e pela 
qualidade do jornalismo desenvolvido, mas também por sua eficácia 
mercadológica. [...]. Em pouco tempo, o jornal suplantaria em número 
de vendas o Correio da Manhã, até então o maior matutino do Rio. A 
reforma gráfica do JB, além disso, constituiu-se um marco na história 
do design no Brasil, funcionado, até hoje, como um paradigma para os 
profissionais dessa área. (RIBEIRO, 2000: 131) 

 Já o professor Rafael Souza Silva afirma que, com o lançamento do “Caderno 

B”, foi dado o primeiro passo para o processo de segmentação do jornalismo impresso 

brasileiro: 

Essa novidade editorial do Jornal do Brasil, em 1960, o coloca na 
vanguarda entre as publicações brasileiras diárias, já com a sua 
reforma gráfico-editorial concluída em 1959. Com o lançamento de 
um suplemento especial diário [...], tornou-se um marco na imprensa 
brasileira, ditando normas e estabelecendo padrões a serem seguidos 
durante as próximas décadas. Esse paradigma de modernidade no 
campo da mídia impressa foi responsável pela inauguração do 
caminho rumo à segmentação do jornal diário. (SOUZA SILVA, 
1996:22)  
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 Voltado para a cultura e com um layout arrojado, o “Caderno B” influenciou o 

surgimento de edições similares em outros jornais brasileiros. Como explica Souza 

Silva, esse processo foi lento, mas logo as demais publicações seguiram o ato pioneiro 

do Jornal do Brasil e começaram “a lançar seus projetos particulares com cadernos 

segmentados que [seguiam] a mesma linha do jornal carioca, tanto em conteúdo, quanto 

em apresentação gráfica” (SOUZA SILVA, 1996: 24). Nos anos 1970, de acordo com o 

professor, a segmentação do jornalismo impresso foi intensificada com o surgimento de 

novos suplementos. Neste momento, os assuntos foram ainda mais setorizados e 

ampliaram-se as opções do mercado editorial.  

 Souza Silva destaca que “o fenômeno da segmentação tem suas origens no 

comportamento editorial das revistas e, principalmente, na publicação em fascículos de 

assuntos específicos dos mais variados conteúdos” (SOUZA SILVA, 1996: 24). Idéias 

que datam das décadas de 1960 e 1970, com a consolidação, no mercado, de setores 

especializados no ramo da comunicação impressa. Para o professor, esta tendência à 

fragmentação editorial está intimamente relacionada ao aparecimento das revistas e das 

publicações em fascículos, que trouxeram a novidade da cor para a mídia impressa.  

Tanto o processo de segmentação quanto o da colorização dessas 
publicações são faces da mesma moeda. Se por um lado a 
segmentação influenciou a mudança de hábito do leitor, a colorização, 
de forma ainda mais persuasiva, intensificou esse comportamento. 
Paralelamente, obrigou as empresas a se aparelharem 
tecnologicamente para atender às novas necessidades de mercado. 
(SOUZA SILVA, 1996: 24) 

  Nesse ínterim, é importante ressaltar que as condições político-econômicas da 

época eram bastante favoráveis à importação de equipamentos e à contratação de mão-

de-obra especializada para auxiliar no manuseio das novas máquinas. Máquinas que 

possibilitaram o aumento considerável do número de páginas dos jornais e a impressão 

de novos cadernos. Como lembra Ribeiro, o projeto n. 1.080, aprovado em janeiro de 

1951, “excluía do regime de licença prévia a importação de materiais de consumo da 

imprensa [...], desde que destinados a jornais e revistas” (RIBEIRO, 2000: 168), além 

de priorizar as empresas jornalísticas na concessão do câmbio necessário à importação. 

E, apesar de, em 1957, o câmbio para importação de material para a imprensa ter 

aumentado com a Lei de Tarifas (n. 3.244), muitas empresas continuaram a investir em 

tecnologia. 
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5.2. Anos 1980-90 

 

Gradativamente, no decorrer da década de 80, não apenas o jornal 
Folha de S. Paulo, mas a chamada grande imprensa brasileira 
lançaram-se nesse processo de segmentação em unidades setorizadas 
de assuntos específicos em cadernos isolados, com destaque para as 
áreas de Economia, Esportes, Artes e Variedades, e, em especial, o 
setor de Classificados, que se fragmentou internamente em vários 
cadernos de assuntos afins, aumentando ainda mais o leque de opções 
de consulta por um público cada vez mais definido. (SOUZA SILVA, 
1996: 30) 

O professor Rafael Souza Silva, em sua tese de doutorado, realizou um estudo de 

caso sobre o processo de cadernização do jornal Folha de S. Paulo, no período de 1988 

a 1994. De acordo com o professor foi este jornal que, de forma pioneira, “sistematizou 

industrialmente a fragmentação do jornalismo impresso diário, sendo posteriormente 

imitado pela chamada grande imprensa do País”. (SOUZA SILVA, 1996: 12) 

A obra “Mil dias: seis mil dias depois”, do jornalista Carlos Eduardo Lins da 

Silva, trata do processo de implementação do “Projeto-Folha”, entre maio de 1984 e 

maio de 1987, do qual o autor participou ativamente, ocupando cargos de destaque na 

Redação da Folha de S. Paulo. Para Lins da Silva, o projeto foi um precursor de 

tendência, ao adotar: “textos curtos, uso intensivo de gráficos e tabelas, cadernização do 

jornal, organização mais racional e metódica que a tradicional da atividade produtiva na 

redação jornalística e muito mais” (LINS DA SILVA, 2005: 17). Práticas que, segundo 

ele, foram responsáveis pelos aumentos extraordinários da venda avulsa, das assinaturas 

e do prestígio político-social obtido pela Folha na época. 

O jornal foi o primeiro veículo impresso de comunicação do Brasil a possuir 

terminais de vídeo na Redação, já em 1983. Com essa iniciativa, o conceito de 

modernidade foi associado à personalidade da Folha. Além de possibilitarem um ganho 

de tempo no processo industrial de, em média, 40 minutos (LINS DA SILVA, 2005: 

91), os computadores foram revolucionários no sentido de propor novas formas de 

organização do pensamento, da atividade profissional e das relações no interior do 

jornal, apesar de algumas reações contrárias a sua utilização: 

A força do impacto é provocada possivelmente pelo fato de que toda 
mudança tecnológica sempre implica rompimento cultural. Pode-se 
entender cultura como modo de organização das relações interpessoais 
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para os efeitos (entre outros) da produção dos bens de consumo. 
(LINS DA SILVA, 2005: 82) 

De acordo com o autor, em cinco meses toda a Redação já estava equipada com 

os terminais. No entanto, assim como nas mudanças implementadas nos anos 1950, as 

editorias que serviram como locais de experimentação foram: “Ilustrada” – equivalente 

ao “Caderno B” do Jornal do Brasil – e “Esportes”. Lins da Silva relata que as seções 

de “Economia” e “Política”, seguidas da “Primeira Página”, foram as últimas a adotar 

os novos equipamentos. Fato que evidencia o caráter lento e processual da incorporação 

das inovações e o cuidado na hora de alterar regiões consideradas estratégicas, ou tidas 

como mais importantes do jornal. Isto porque, “um jornal não pode mudar nem sua 

feição gráfica nem sua linha editorial nem mesmo seu estilo de forma radical do dia 

para a noite, sob o risco de se condenar ao desaparecimento” (LINS DA SILVA, 2005: 

105). 

Em junho de 1984, o documento “A Folha Depois das Diretas-já” consolida o 

projeto editorial do periódico, definindo questões técnicas e organizacionais como 

prioritárias. Este documento, que tratava de problemas de infra-estrutura da Redação, 

pode ser considerado, segundo Lins da Silva, o marco da nova fase do jornal, que 

passou a concentrar as suas preocupações no desenvolvimento técnico da atividade e na 

formulação de uma ideologia jornalística (LINS DA SILVA, 2005: 77). Para tanto, a 

Folha estabeleceu quatro princípios básicos para a implantação do projeto, a partir dos 

quais deveria ser: crítica, pluralista, apartidária e moderna (LINS DA SILVA, 2005: 

108).  

Após reafirmar suas quatro linhas básicas, o projeto, em sua versão 1985-86, 

introduziu mais dois novos pilares que, somados aos anteriores, formavam a base de 

sustentação da ideologia jornalística do periódico: serviço e didatismo. Ou seja, a Folha 

deveria oferecer informações úteis para o esclarecimento do leitor e para a utilização em 

sua vida prática. Assim como os textos deveriam ser claros, objetivos e de fácil 

compreensão, estendendo o didatismo também à disposição visual do material editado. 

Dizia o projeto: “[...]. A apreensão pelo leitor deve ser fácil, clara e rápida [...]. A rigor, 

tudo o que puder ser dito na forma de quadro, mapa, gráfico ou tabela não deve ser dito 

sob a forma de texto” (LINS DA SILVA, 2005: 122). 

Lins da Silva reconhece que, da mesma forma que as premissas do projeto não 

tinham nada de inovador, já que assimilados do jornalismo norte-americano, também o 
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estabelecimento de um “Manual Geral da Redação da Folha” não constituía por si só 

uma novidade. Com a função de definir o método e os procedimentos práticos à 

concretização dos objetivos previstos pelo projeto, o manual do jornal diferencia-se dos 

demais ao avançar qualitativamente, indo além do universo meramente lingüístico ou 

gramatical. É o que constata um dos maiores teóricos da comunicação brasileira, o 

professor José Marques de Melo, ao afirmar: 

[O manual] abrange a esfera ético-profissional, assumindo uma 
identidade jornalística, enunciando uma política editorial. Ao revelar a 
concepção de jornalismo que pratica, a Folha familiariza os seus 
empregados e colaboradores com a sistemática de apreensão do real e 
com os mecanismos que utiliza para projetar o cotidiano. (MARQUES 
DE MELO apud LINS DA SILVA, 2005: 150) 

Em 1987, a Folha adotou o processo de modulação dos textos em espaços pré-

definidos. Com o uso da modulação – ferramenta de racionalização espacial, 

pioneiramente utilizada nos Estados Unidos e em países europeus, para atender às 

demandas do jornalismo industrial –, a escrita passou a ser disciplinada em função dos 

tamanhos estipulados para o layout da página, no momento da edição e da diagramação. 

Segundo Souza Silva, este procedimento tornou irreversível a industrialização do design 

das páginas e, assim como as demais estratégias empregadas pela Folha de S. Paulo, 

passou a ser utilizado em outros jornais nos anos seguintes. 

Em agosto de 1988, demonstrando novamente estar alinhada às principais 

tendências do jornalismo moderno, a Folha reestruturou-se seguindo o princípio de 

diagramação por módulos, cujo objetivo, de acordo com Souza Silva, é acelerar, 

facilitar e criar novos padrões para a leitura. O professor explica que, com esse modelo 

de apresentação gráfica e fragmentação de conteúdos, o jornal estabeleceu uma nova 

paginação para as capas dos seus cadernos, com a inserção de “caixas” no topo das 

primeiras páginas, funcionando como “chamadas” para as reportagens internas.   

Diante das múltiplas possibilidades de escolha que se apresentam ao 
leitor sobre o que deve ou não ser lido, criou-se com esses modelos 
diferenciados de paginação uma estratégia e um sentido de ordem e de 
ordenamento de leitura acelerada, provocada pela fragmentação dos 
cadernos temáticos e estimulada pelo grafismo sedutor que conduz os 
movimentos óticos para uma eleição individualizada do assunto 
preferido. É um típico modelo industrializado, acabado; as capas de 
cadernos (embalagens) estruturadas em displays (colorização e 
grafismo impresso) atuam como sugestivos e sedutores “controles 
remotos de papel” ao alcance das mãos do público leitor. É um tempo 
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alterado de leitura, em que o fator velocidade entra em perfeita 
sintonia com a técnica. (SOUZA SILVA, 1996: 106) 

Vale lembrar, contudo, que o processo de segmentação da Folha de S. Paulo 

iniciou-se em 1969, com o lançamento da “Ilustrada”, adotando a mesma linha do 

“Caderno B”, do Jornal do Brasil. Depois de um longo período sem mudanças, a Folha 

sofreu radical transformação no final dos anos 1980, quando passou a segmentar por 

assuntos toda a sua edição. Em 1990, foram lançadas edições regionais em cinco das 

principais áreas sócio-econômicas do Estado de São Paulo, intensificando o processo de 

segmentação do jornal. A estratégia de regionalização da informação, entretanto, teve 

maior eficácia com o jornal O Globo, na área metropolitana do Rio de Janeiro. (SOUZA 

SILVA, 1996: 30) 

Em matéria publicada na edição de 21 de outubro de 1990, sobre o 
lançamento dessas edições regionais, o diretor de redação da Folha, 
Otavio Frias Filho afirmou: “Acho que esse projeto pode modificar as 
perspectivas do próprio jornalismo brasileiro, trata-se de proceder 
ampliação extraordinária do mercado de consumo de informações”. E 
logo a seguir sentenciou: “Penso que a independência política e o 
desenvolvimento técnico dos jornais dependem de seu maior 
enraizamento no mercado. A Folha está disposta a dar mais um passo 
importante nesse sentido”. (SOUZA SILVA, 1996: 109) 

Na fala de Otavio Frias Filho fica evidente que são os interesses empresarias que 

determinam as ações do jornal. Aliás, a lógica de mercado era mesmo a base de 

argumentação do “Projeto-Folha”, conforme explicou15 o próprio Frias, ao afirmar que 

a intenção não era apenas a de renovar o periódico, mas a de criar um novo leitor, que se 

identificasse completamente com o seu objeto de consumo. Ou seja, trata-se da 

passagem “teorizada e posta em prática pelo jornal, do ‘leitor-cidadão’ – típico de uma 

das fases mais politizadas do jornalismo nacional, nas décadas de abertura e transição 

política, os anos 1970 e 80 – ao ‘leitor-consumidor’, alvo da estratégia editorial atual da 

Folha” (ABREU et al, 2003: 349). 

 Logo, é curioso observar, em texto publicado pela própria Folha, em outubro de 

1990, no contexto do lançamento das edições regionais, a declaração do empresário 

Luís Frias de Oliveira, diretor-geral da empresa Folha da Manhã S. A.:  

“A expectativa da Folha é de ampliação do mercado, a partir do 
esforço de aprimorar o padrão jornalístico. O beneficiado é o leitor”. E 
dentro dessa visão expansionista, ainda afirmou: “Com certeza, depois 

                                                        
15 Em entrevista a Alzira Alves de Abreu e Fernando Lattman-Weltman, em 8 de dezembro de 1997. 
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dessas cinco vêm outras. A Folha vai atender aos interesses regionais 
de todos os seus leitores”. (SOUZA SILVA, 1996: 109) 

Todavia, vale ressaltar que os interesses mercadológicos, tal qual previstos pelo 

projeto, estão acima de qualquer preocupação social. Não se podem confundir tais 

experiências com a prática de um jornalismo verdadeiramente comprometido com as 

questões locais e determinado a solucionar os problemas mais urgentes dos indivíduos 

de uma dada região. Isto porque, acredita-se, esta tarefa só é possível no momento em 

que se estabelecem vínculos efetivos e afetivos – para além dos interesses de mercado, 

das relações político-econômicas – entre o veículo de comunicação e o grupo local. É 

neste contexto que, de modo pragmático e em sintonia com o novo cenário que se 

apresenta nas sociedades contemporâneas, vêm ganhando força o conceito e a prática da 

comunicação comunitária. 

Em outras palavras, as ações das grandes empresas jornalísticas – não só da 

mídia impressa, mas também da eletrônica –, no sentido de atentar para as 

possibilidades (vantagens) que se apresentam com a segmentação do mercado por 

regiões, chamam a atenção para o fato de que determinados grupos sociais encontram-se 

alijados dos processos de comunicação da grande mídia. Contudo, os ditos “jornais de 

bairro” – na verdade suplementos ligados aos grandes veículos e direcionados a regiões 

específicas, com interesses essencialmente mercadológicos – não têm suprido as 

demandas desses grupos, num momento em que tem ficado cada vez mais evidente que, 

em nenhum lugar do mundo, nem tampouco no Brasil, “[...] existe a sociedade 

brasileira, e sim uma pluralidade de contextos existenciais, com escalas diferenciadas de 

riqueza, pobreza e miséria, que reivindica a temática do comunitário, mais do que a do 

societário” (PAIVA, 2007: 13).  

A frase anterior, publicada na mais recente obra da professora Raquel Paiva, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, reforça a idéia de que inexiste uma unidade, em 

termos de realidade político-econômico-social, entre os diferentes grupos mundiais e no 

interior de cada país. Esta visão da realidade é irrefutável, porém, deve ser devidamente 

contextualizada, a fim de se evitarem leituras equivocadas do tipo das que têm sido 

feitas pela grande mídia, quando, ao constatar a existência de diferentes segmentos 

sociais, com demandas específicas, fragmenta o seu noticiário, oferecendo ao público 

cadernos de informações restritas. Um noticiário fechado, isolado, limitado a uma 

temática única ou a uma região específica; desconexo, nele não há espaço para relações 
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com outros assuntos ou não é permitido falar de outros lugares, porque é dirigido para 

um só grupo – ou, mais especificamente, para um nicho de mercado. 

Uma vez identificada a necessidade de se abrir uma variante 
mercadológica em termos geográficos e sociais, a tendência desses 
veículos é partir para um projeto que contemple a segmentação de 
assuntos específicos por meio de cadernos ou suplementos, visando 
grupos mais específicos do estrato social, [...].(SOUZA SILVA, 1996: 
26) 

Por esta razão, é importante destacar o lugar de fala da professora Raquel Paiva, 

reconhecidamente uma das principais pensadoras da comunicação comunitária na 

atualidade. Paiva acredita numa comunicação alternativa à mass media, que adote uma 

postura de reivindicação e interferência – a que denomina pressão – na atual ordem 

tecno-industrial do mundo. E é contundente ao afirmar que um veículo que se pretenda 

comunitário deve “opor-se, ou pelo menos não aceitar incondicionalmente o ideal 

societário, no qual a globalização traz como lógica os princípios de hegemonia e 

exclusão” (PAIVA, 2003: 123). Ou seja, a autora defende um projeto de mídia contra-

hegemônico, no qual a comunidade, organizada em torno de um objetivo comum, com 

vínculos claros de pertencimento e comprometimento, busque um “entendimento do 

próprio cotidiano e da capacidade de transformá-lo” (PAIVA, 2003: 145). 

 Essa não é, e nem se pretende que seja, a proposta da grande mídia – objeto de 

estudo deste trabalho –, cujo foco é (ou deveria ser) societário, e não comunitário, nem 

tampouco mercadológico (como tem sido), estando a imprensa diretamente subordinada 

às exigências do mercado. No entanto, este estudo pretende, através de uma análise 

crítica do modelo de segmentação da informação, refletir sobre novas possibilidades de 

estruturação do noticiário dos jornais “de base empresarial, com vocação para 

informação geral, público numeroso e heterogêneo” – tal como os define Otavio Frias 

Filho (apud ABREU et al., 2003: 383). 

 Uma reflexão que tem consciência de que tais veículos se configuram como 

empresas, mas que, ainda assim, acredita na reestruturação do jornalismo impresso 

diário – diante das “ameaças” provocadas pelo crescimento do jornalismo digital, com 

os avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) – e, principalmente, 

no resgate do seu papel de mediador das relações sociais e na revalorização de sua 

posição como espaço fundamental de discussão dos fatos sociais. 
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Pois, como conclui Alberto Dines, ao falar sobre a fragmentação dos jornais e a 

prática do jornalismo não referenciado: “afinal, mostrou-se que isso é criminoso, que 

num país que não tem instituições de educação, de cultura, a imprensa é uma instituição 

cultural, e você não pode fazer dela um drops” (DINES apud ABREU et al., 2003: 160).    

Nos anos 1950, a implementação das novas técnicas jornalísticas e 

administrativas sofreu diversas críticas de intelectuais e de muito profissionais da área, 

especialmente os mais velhos. Com o “Projeto Folha” não foi diferente. Ao tratar a 

notícia como um produto industrial, substituindo o “jornalismo romântico, que tomava a 

profissão mais como arte e intuição do que como técnica, [...] por um jornalismo 

baseado em métodos e critérios explícitos” (SOUZA SILVA, 1996: 130), o projeto foi 

motivo de muitas críticas de jornalistas e pensadores da comunicação. 

Quanto aos jornalistas, segundo Lins da Silva, alguns condenavam o que 

entendiam ser um estilo desumano, burocrático e insensível de administrar, obedecendo 

não a convicções político-ideológicas, mas a razões de  mercado. Entre eles, o jornalista 

Alberto Dines: 

Eu via esse panorama com muita clareza. Aquilo que eu tinha 
observado nos anos 80 culminava no início dos anos 90. Era o negócio 
do puro marketing, o despreparo... O modelo era o USA TODAY, 
aquele jornal americano que era uma coisa nojenta. É ainda. A Folha 
decidiu que o modelo dela ia ser o USA TODAY: matéria de 20 linhas 
no máximo, muita cor, o mundo não interessa... E aí você começou a 
ver a imprensa brasileira mirrar. (DINES apud ABREU et al., 2003: 
148) 

A ataques deste tipo, Otavio Frias Filho respondeu através do artigo “Vampiros 

de papel”, no qual afirmava que a estratégia de mercado estava firmemente ancorada na 

estrutura ideológica da notícia e na relação de solidariedade entre o público e a 

imprensa. Isto é, para Frias,  

[...] não é a imprensa burguesa quem institui um público sujeito à 
estratégia de mercado e às manipulações que dela decorrem, mas [...] é 
o caráter mercadológico da notícia quem institui, numa ponta, a 
imprensa burguesa, na outra o público burguês, e entre ambos uma 
simbiose de interesses complementares. (LINS DA SILVA, 2005: 57) 

Entre as críticas vindas da Academia, merece destaque a oposição da professora 

Cremilda Medina, da Universidade de São Paulo, às tentativas de introdução de critérios 

industriais nas empresas jornalísticas. Em trabalho de 1982, Medina condena a 

importação de princípios de organização norte-americanos: 
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[...] para transformar uma Redação de jornal de meio de boêmia e 
sarau literário em meio de produção industrial, é preciso estruturar 
equipes, dividir o trabalho, organizar o fluxo de ação profissional. Os 
modelos, que os EUA especializam, são exportados junto com as 
máquinas e, a partir de então, se estabelece mais um vínculo de 
dependência das matrizes internacionais: além do equipamento e 
royalties da dívida tecnológica, a imitação grosseira de esquemas de 
organização jornalística [...]. (MEDINA apud LINS DA SILVA, 
2005: 62)   

Em sua argumentação, a professora demonstra acreditar que os jornais diários 

ofereceriam maior resistência à introdução desses padrões técnicos de ordenação, 

principalmente por lidarem todos os dias com uma extensa variedade de assuntos:  

“[...] as Redações (de jornalismo diário) são bem mais complexas para 
estruturar em relação às Redações de revistas (semanais e mensais) 
[...] não só pelo número de profissionais que aglutinam e 
correspondentes estágios de domínio técnico, mas sobretudo devido à 
gama de conteúdos com que lidam.” (MEDINA apud LINS DA 
SILVA, 2005: 62) 

Contudo, como se tem discutido ao longo deste trabalho, a fragmentação do 

jornal impresso e a setorização das Redações em editorias facilitaram o controle e a 

imposição de normas técnicas. O que foi extremamente prejudicial à atividade 

jornalística, pois, conforme alertava Medina, “quanto mais abrandada a ditadura dos 

padrões de eficiência mais margem existe para desenvolver um sentido social de 

informação” (MEDINA apud LINS DA SILVA, 2005: 63). 

No ano de comemoração dos seus 70 anos de existência, em 1991, a Folha deu 

continuidade ao projeto de segmentação, lançando mais um caderno, o “Folhateen” – 

dedicado ao público jovem. Além disso, “fragmentou, ainda, o caderno de Classificados 

em novos cadernos setorizados, isto é, segmentando a própria segmentação, reunindo, 

assim, em mais de uma dezena de cadernos, a sua nova anatomia”. (SOUZA SILVA, 

1996: 112) 

Foi neste mesmo ano de 1991, que o jornal O Estado de S. Paulo implementou o 

seu projeto de reformulação gráfico-editorial, no qual deu destaque a segmentação 

temática, tentando recuperar o tempo perdido em relação ao pioneirismo da Folha: 

[...] se você observar historicamente, verá que o Estado foi criando 
suplementos e seções um pouco na esteira dos suplementos e seções 
que a Folha veio fazendo: a Folha fez o Caderno de Informática; logo 
em seguida, o Estado também fez; o Estado não tinha o equivalente a 
uma Ilustrada; passou a ter o Caderno Dois. Mesmo a coluna social, o 
Estado não tinha e passou a ter. Eles fizeram uma mimese bem 



- 64 - 

consciente dos processos que a Folha vinha adotando e que estavam 
sendo bem-sucedidos. (FRIAS FILHO apud ABREU et al., 2003: 365)  

No final dos anos 1990, o professor Rafael Souza Silva constatava que a 

rivalidade entre esses dois jornais favorecia o desenvolvimento do mercado jornalístico 

brasileiro, especialmente “pelos caminhos da segmentação, fracionando o produto como 

um todo, e o todo fragmentado como um único produto a serviço do leitor exigente e 

das novas tendências de mercado” (SOUZA SILVA, 1996: 33). 

 O jornalista Augusto Nunes foi o responsável pela reforma de O Estado de S. 

Paulo, de 1988 a 1991, quando informatizou a Redação, criou cadernos temáticos, 

introduziu o uso da cor e lançou a edição de segunda-feira do jornal.  

Tudo o que aconteceu no Estadão veio daquela época: a página de 
opinião, a seqüência de editorias. Até então, turfe vinha antes de 
economia, economia pouco antes de esportes, era completamente 
enrolado. Reformulei a ordem de entrada em cena e depois fiz os 
cadernos. Foram várias mexidas. (NUNES apud ABREU et al., 2003: 
307) 

A informatização do Estadão foi feita em dois anos e, como o jornal não tinha 

mais de dois cadernos – apenas o Segundo Caderno –, Augusto Nunes explicou16 que o 

pessoal da Redação temia ser acusado de estar copiando a Folha. “Isso, quando todos os 

jornais do mundo já tinham cadernos. Fizemos cadernos também”. (NUNES apud 

ABREU et al., 2003: 305) 

 Esta breve contextualização histórica, partindo das transformações do jornalismo 

nos anos 1950, permite uma melhor compreensão do quadro atual e da realidade dos 

jornais-empresa, que produzem milhares de exemplares todos os dias, contando com 

uma “estrutura organizacional bem planejada e administrada, e muitos funcionários em 

diferentes áreas de atuação” (TRAVANCAS, 1993: 21). Logo, é importante ter em 

mente que a segmentação dos jornais não é percebida apenas no formato final que chega 

as bancas, mas em todo o processo de produção do veículo, a começar pela própria 

Redação: “em muitos casos, cada editoria tem um detalhe que a diferencia das demais, 

podendo ser tanto a cor das mesas quanto a disposição na sala” (TRAVANCAS, 1993: 

25).  

O capítulo seguinte tratará dessas condições de produção, com enfoque para a 

distinção entre a segmentação do jornal (fixa, através da existência das editorias e 

                                                        
16 Em entrevista a Alzira Alves de Abreu, em 22 de janeiro de 1998. 
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cadernos) e a segmentação da edição (variante, através da qual o jornal ganha forma 

diariamente). O objetivo é fornecer uma descrição da configuração atual de dois grandes 

jornais impressos do Brasil e verificar, através de exemplos extraídos do noticiário 

recente, como o modelo de editorias atua na representação do real. 
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6. O jornal: conjunto de enunciados fixos 

 

[...] quando se estabelece um signo de convenção, pode-se sempre (e é 
preciso, com efeito) escolhê-lo de tal sorte que ele seja simples, fácil 
de lembrar, aplicável a um número indefinido de elementos, suscetível 
de se dividir ele próprio e de se compor; [...]. (FOUCAULT, 2002: 85) 

 As editorias, seções, colunas e cadernos de suplementos constituem o conjunto 

de enunciados fixos dos jornais impressos. Variam apenas de acordo com cada veículo e 

algumas vezes com o dia de publicação, conforme explica o jornalista Marcelo Beraba, 

ombudsman17 do jornal Folha de S. Paulo, de abril de 2004 a abril de 2007: “a divisão 

de assuntos é algo que muda conforme o projeto editorial do jornal e a disponibilidade 

de espaço diário”18.  

  Não obstante, uma breve análise de dois principais jornais de circulação no país 

– O Globo e Folha de São Paulo – indica que eles apresentam uma segmentação 

bastante parecida; esta, pode-se afirmar, adotada com algumas poucas diferenças, por 

quase todos os grandes jornais brasileiros:  

1. O Globo19: normalmente, nas edições diárias, o jornal é dividido em cinco 

blocos principais. No primeiro, encontram-se as editorias “O País” (assuntos 

nacionais, com ênfase na política) e “Rio” (assuntos concernentes à cidade e ao 

estado do Rio de Janeiro), as páginas dedicadas à “Opinião” (editoriais e artigos 

assinados) e o espaço destinado às “Cartas dos Leitores”. No segundo, as 

editorias “Economia” (assuntos referentes à economia e negócios, nacionais e 

internacionais), “O Mundo” (assuntos internacionais) e “Ciência” (assuntos 

relacionados ao meio-ambiente, pesquisas científicas, tecnologia, etc.). No 

terceiro, a editoria “Esportes” (assuntos esportivos, com ênfase no futebol). No 

quarto, a editoria “Segundo Caderno” (assuntos relacionados ao cinema, às artes, 

                                                        
17 “Ombudsman é uma palavra sueca que significa representante do cidadão. Designa, nos países 
escandinavos, o ouvidor-geral -função pública criada para canalizar problemas e reclamações da 
população. Na imprensa, o termo é utilizado para designar o representante dos leitores dentro de um 
jornal. [...]. [Na Folha, denomina o] profissional dedicado a receber, investigar e encaminhar as queixas 
dos leitores; realizar a crítica interna do jornal e, uma vez por semana, aos domingos, produzir uma 
coluna de comentários críticos sobre os meios de comunicação”, na qual o jornal deve ser alvo 
privilegiado. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/cargo.shtml. Consultado 
em: 14 de maio de 2007. 
18 BERABA, Marcelo. Comunicação pessoal à autora. Abril de 2007. 
19 Análise feita com base na edição do Rio de Janeiro, do dia 14 de maio de 2007. 
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ao entretenimento, à cultura, etc.). No quinto e último bloco, a editoria 

“Classificados” (anúncios). 

Os cinco blocos descritos anteriormente poderiam ser considerados como cinco 

cadernos. No entanto, a paginação do jornal aponta que, na verdade, as seções “O País”, 

“Rio”, “Opinião”, “Carta dos Leitores”, “Economia”, “O Mundo”, “Ciência” e 

“Esportes” integram, todas, o primeiro caderno do jornal, já que habitualmente são 

numeradas em seqüência. Diz-se habitualmente porque, diante de um acontecimento de 

grande importância temática e forte impacto social, esta organização pode sofrer 

alterações e abrir-se, por exemplo, uma nova contagem para a editoria cujo assunto 

mereça maior destaque na edição daquele dia.  

Este fato pode ser verificado ao se compararem as edições de O Globo, dos dias 

13 e 14 de maio de 2007 (domingo e segunda-feira). No domingo, a editoria de 

“Esportes” foi publicada, seqüencialmente, no mesmo bloco das de “Economia”, “O 

Mundo” e “Ciência”. Já na segunda-feira, após a vitória de um piloto brasileiro na 

Fórmula-1 e as partidas de futebol do final de semana, a editoria saiu em um novo 

caderno, dedicado exclusivamente aos assuntos esportivos. Desta forma, a edição de 

segunda-feira foi organizada em quatro cadernos: o primeiro, o segundo, “Esportes” e 

“Classificados”.  

Atualmente O Globo conta com 13 suplementos, encartados gratuitamente no 

jornal e que circulam em dias específicos: “Boa Chance” (oportunidades de emprego, 

estágios, etc., circula aos domingos), “Boa Viagem” (turismo, circula às quintas-feiras), 

“Carro & etc.” (mercado automobilístico, circula às quartas-feiras), “Ela” (moda, 

maquiagem, dietas, etc., circula aos sábados), “Globinho” (infantil, circula aos sábados), 

“Info Etc.” (informática e tecnologia, circula às segundas-feiras), “Megazine” 

(adolescência, juventude, vestibular, sexo, música, etc., circula às terças-feiras), “Morar 

Bem” (imóveis, circula aos domingos), “Prosa&Verso” (literatura, artes, etc., circula 

aos sábados), “Razão Social” (projetos empresas-comunidades, etc., circula 

mensalmente), “Revista da TV” (televisão, circula aos domingos), “Revista O Globo” 

(variedades, circula aos domingos), “Rio Show” (guia de programação de cinemas, 

teatros, shows, restaurantes, etc., circula às sextas-feiras20).  

                                                        
20 De sábado a quinta-feira, o guia de programação “Rio Show” é publicado no “Segundo Caderno”. 
Apenas às sextas-feiras é publicado em formato de revista, como suplemento. 
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Há também os “cadernos de bairros”, com notícias específicas de cada uma das 

áreas que dá nome às edições regionais: “Baixada” (circula aos domingos), “Barra” (às 

quintas-feiras e aos domingos), “Guia do Centro” (às terças-feiras), “Ilha” (aos 

domingos), “Niterói” (aos sábados e domingos), “Serra” (aos sábados), “Tijuca” (às 

quintas-feiras), “Zona Norte” (aos domingos), “Zona Oeste” (aos domingos) e “Zona 

Sul” (às quintas-feiras).   

2. Folha de São Paulo21: normalmente, nas edições diárias, o jornal é dividido em 

seis blocos principais. No primeiro, encontram-se as páginas destinadas à 

“Opinião” (editoriais e artigos assinados) e ao “Painel do Leitor” (mensagens 

dos leitores) e as editorias “Brasil” (dedica-se à vida política, institucional e aos 

movimentos sociais do país), “Mundo” (notícias internacionais) e “Ciência” 

(notícias sobre as últimas descobertas e pesquisas mais recentes, nacionais e 

internacionais). No segundo, a editoria “Dinheiro” (ênfase na conjuntura 

econômica, brasileira e internacional, e no mundo dos negócios). No terceiro, a 

editoria “Cotidiano” (notícias relativas às principais capitais do país e 

informações nas áreas de segurança, educação, saúde, etc.). No quarto, a editoria 

“Esporte” (trata do esporte como espetáculo e fenômeno empresarial). No 

quinto, a editoria “Ilustrada” (cobertura crítica nas áreas de cultura e 

entretenimento22) . No sexto e último bloco, a editoria “Classificados” 

(anúncios). 

Apesar de a segmentação ser consideravelmente semelhante, o modo de 

organização dos cadernos e a paginação diferem nos dois jornais. A Folha agrupa no 

primeiro caderno apenas as editorias “Brasil”, “Mundo” e “Ciência”, dedicando 

cadernos exclusivos à “Dinheiro”, “Cotidiano” e “Esporte”. Além disso, os cadernos são 

diferenciados por uma cor específica em seu título e, a partir de cada um, se inicia uma 

nova contagem na paginação.  

Por estas razões, ainda que contemplem as mesmas áreas temáticas, pode-se 

dizer que a Folha se apresenta de maneira mais fragmentada ao leitor. E essa parece ser 

mesma a intenção do jornal, que, em sua mais recente propaganda institucional, adota o 

slogan : “A Folha é plural como você. Assine uma, leve várias. E leia a que você 

                                                        
21 Análise feita com base no site http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/cadernos_diarios.shtml. 
Consultado em: 11 de abril de 2007. 
22 Na Grande São Paulo, traz encartado o suplemento “Acontece”, guia de programação da região. 
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quiser.”23 Não se pode esquecer, contudo, que além de atender a diferentes segmentos 

do público, a cadernização serve ao mercado publicitário, como ressalta Marcelo 

Beraba:  

A concepção de cadernos nasceu para dar mais visibilidade a alguns 
assuntos (“Caderno B” do JB na década de 60, para dar importância à 
cobertura cultural e de entretenimento, por exemplo), mas hoje em dia 
(década de 1980) tem a ver com publicidade. Eles permitem atrair 
anúncios específicos e oferecem capa e contracapa para anúncios 
coloridos ou especiais24. 

Vale observar, ainda com Beraba, os diferentes critérios utilizados pelos jornais 

para distribuírem os assuntos pelas editorias:  

No Globo, educação, saúde e segurança pública, por exemplo, saem 
na editoria “O País” se forem fora do Rio, e na “Rio” se forem na 
cidade ou no Estado; na Folha, saem sempre em “Cotidiano”, mesmo 
quando se referem a cidades ou Estados que não São Paulo25. 

Uma matéria publicada pela Folha, no dia 10 de março de 2007, com o título 

“Brasileiro autista é agredido com sua mãe na Itália”, exemplifica não só esta diferença, 

como o modus operandi do sistema classificatório do jornal. A retranca – palavra ou 

expressão impressa acima do título principal – “violência” indica o critério que 

prevaleceu sobre os demais para que a notícia fosse enquadrada em “Cotidiano” e não 

em “Mundo”. Além disso, fica clara a função da retranca como ferramenta de 

classificação, que interpreta o título, conduz a leitura e opina sobre o texto26. 

Observando os critérios que determinam quais assuntos são publicados numa ou noutra 

editoria desses jornais, pode-se dizer que esta mesma matéria, se publicada pelo O 

Globo, o seria em “O País” ou em “O Mundo”.  

Quanto aos suplementos27, a Folha de S. Paulo apresenta 14, encartados 

gratuitamente no jornal e que também circulam em dias específicos: “Informática” 

(auxilia os leitores a entender e a usar melhor a Internet e os computadores, circula às 

quartas-feiras), “Equilíbrio” (dedicado à busca da saúde e da qualidade de vida, circula 

às quintas-feiras), “Turismo” (cobertura dos principais pontos-turísticos do Brasil e do 

                                                        
23 Jornal Folha de São Paulo, 28.04.2007, p.B18.  
24 BERABA, Marcelo. Comunicação pessoal à autora. Abril de 2007. 
25 Idem. 
26 CAMPOS, Pedro Celso. A imagem no jornalismo. Disponível em: 
http://webmail.faac.unesp.br/~pcampos/A%20Imagem%20no%20Jornalismo.htm. Consultado em: 15 de 
maio de 2007. 
27 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/suplementos.shtml. Consultado em: 11 de abril de 
2007. 
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mundo e dicas de viagens, circula às quintas-feiras), “Folhinha” (destinado ao público 

infantil, circula aos sábados), “Folhateen” (música, ensino, comportamento, sexo, e 

demais assuntos de interesse do público adolescente, circula às segundas-feiras), 

“Mais!” (literatura, sociologia, filosofia e artes, circula aos domingos), “Revista da 

Folha” (variedades, circula aos domingos e somente na Grande São Paulo), “Veículos” 

(mercado automobilístico, circula aos domingos), “Construção” (construção e 

decoração, circula aos domingos), “Empregos” (oportunidades de empregos, cursos e 

bolsas de estudos, circula aos domingos), “Negócios” (informações sobre administração 

e negócios, circula aos domingos), “Imóveis” (mercado de imóveis, circula aos 

domingos), “Guia da Folha” (programação com roteiros de restaurantes, cinemas, 

shows, teatros, concertos, exposições, etc., circula às sextas-feiras apenas na Grande 

São Paulo), “Moda” (principais tendências em moda, beleza e acessórios para os 

públicos masculino e feminino, revista trimestral). 

A partir desta breve análise dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo, pretende-

se deixar bem clara a distinção entre editorias, suplementos e cadernos. Enquanto as 

editorias correspondem às seções temáticas principais, responsáveis pela divisão fixa 

diária dos assuntos publicados no jornal, os suplementos são encartes (cadernos ou 

revistas) que circulam em dias específicos: instrumentos “a mais” na segmentação dos 

assuntos e do público, funcionando como atrativo para leitores potenciais do jornal.  

Os cadernos, por sua vez, constituem uma outra forma de segmentação, para 

além das editorias e dos suplementos. É o que marca, por exemplo, uma das diferenças 

na organização dos jornais O Globo (que traz a editoria “Rio” no primeiro caderno) e 

Folha de S. Paulo (que publica a sua equivalente, “Cotidiano”, num caderno à parte).  

Segundo o professor Rafael Souza Silva, o termo “cadernização” refere-se à 

segmentação do jornalismo impresso diário, sendo utilizado para designar o processo de 

divisão editorial em cadernos de assuntos específicos (SOUZA SILVA, 1996: 12). No 

entanto, vale destacar, como ficou demonstrado com a descrição dos primeiros cadernos 

d’O Globo e da Folha, que nem sempre a divisão das editorias corresponde à divisão 

exata dos cadernos. 

Guardadas as pequenas diferenças – mais presentes nos nomes, do que nos 

conteúdos abordados –, fica evidente que as editorias e os suplementos dos grandes 

jornais impressos são bastante semelhantes. Fato que pode ser explicado através da 
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história da consolidação do modelo de estrutura fragmentária desses veículos no país e 

também em função das condições de competitividade impostas pelo mercado, tal como 

argumenta o diretor da Folha, Otavio Frias Filho:   

O que acontece é que, em situações muito competitivas, as pessoas 
começam a ter medo de arriscar. Pequenos ganhos e pequenos recuos, 
em termos de posição de mercado, passam a ter uma importância 
maior, inclusive simbólica, e há uma tendência, para usar uma 
expressão de origem política, à convergência para o centro. Acho que 
o assemelhamento dos jornais reflete, de certa forma, esse panorama 
de competição. (FRIAS FILHO apud ABREU, 2003: 373) 

 Para uma compreensão crítica da atual configuração do jornalismo impresso 

brasileiro, vale atentar para as análises do jornalista Alberto Dines, cujas explicações 

fornecem um panorama bastante elucidativo sobre as características dos impressos 

atuais. Dines esclarece que a greve dos jornalistas de 1979 foi seguida da criação da 

Associação Nacional de Jornais (ANJ)28, responsável pela importação de “um grupo de 

consultores de Navarra e Miami com idéias muito mercadológicas, no mau sentido, que 

desvirtuaram o jornalismo como um todo” (DINES apud ABREU et al, 2003: 129), 

criando novos padrões.  

De acordo com esse jornalista e crítico da imprensa, todas as reformas que foram 

feitas nos anos 1980-90, tanto de caráter gráfico, quanto editorial, foram orientadas pelo 

mesmo grupo. A prática do jornalismo curto, em que cada página tem uma coluna de 

notícias pequenas, foi, segundo ele, uma das idéias dos consultores de Miami, 

importadas pela ANJ. Tal concepção de jornalismo, justificada, dentre outras razões, 

pela teoria de que o leitor se cansa de ler matérias grandes, trouxe, ainda de acordo com 

Dines, enormes prejuízos ao jornalismo brasileiro:  

Aí você começou a ter uma terra de ninguém, porque a coluna social 
se misturava com política, política com sociedade, com amenidade, e 
virou esse caos, esse tititi, que hoje é uma coisa incrível. Eu me 
lembro que quando o Collor foi à Espanha, em 91, por aí, o El Paiz 
mandou um repórter ao Brasil. [...] a matéria desse repórter dizia mais 
ou menos o seguinte: “Para entender o que se passa no Brasil, você 
tem que ler todos os jornais e todas as dezenas de colunas de 

                                                        
28 Para muitos pesquisadores da história da imprensa, como Alzira Alves de Abreu, a criação da ANJ é 
vista como mais uma estratégia dos empresários para controlar a autonomia que os jornalistas vinham 
adquirindo naquela época. Segundo Dines, a ANJ representa a homogeneização dos jornais e uma 
resposta à greve, que uniu os diferentes proprietários de jornais em torno de um esforço concatenado de 
organizar a empresa jornalística brasileira. “O que eu acho importante dizer é que essa greve, [...], foi uma 
das coisas mais infelizes da imprensa brasileira. Gerou uma reação brutal. [...] e só consolidou a unidade 
empresarial, [...].” (ABREU et al., 2003: 132) 
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picadinhos” – ele usou uma expressão em espanhol que eu não me 
lembro – “porque a imprensa brasileira está toda fragmentada”. E é 
verdade. Antigamente, você tinha a Coluna do Castello; não gostava 
do Castello, tinha a coluna do Villas-Boâs Corrêa, e assim ia. Não 
eram colunas fragmentadas, onde você vai botando coisas 
pequenininhas, havia uma lógica, um pensamento, uma coerência, e 
havia informação, evidentemente. Se não informação, percepções 
baseadas em informações. Mas aí se começou a fragmentar as colunas, 
em função da fragmentação dos jornais. O processo todo, que veio 
importado pela ANJ, é um processo de fragmentação: fragmenta-se o 
jornal em dezenas de caderninhos fininhos, para atender à 
segmentação mercadológica, fragmentam-se os cadernos e, dentro dos 
cadernos, as páginas. Hoje você tem em cada página uma coluna 
picadinha. Isso acabou com uma certa consistência. (DINES apud 
ABREU, 2003: 149) 

 Ou seja, Dines argumenta que a atual configuração do noticiário impresso, 

calcada na dinâmica de fragmentação, destrói o conceito de “informação inteiriça”, 

criando um jornalismo que serve, sobretudo, aos interesses do mercado. Além disso, a 

partir de sua fala, é possível refletir sobre a prática do “jornalismo de notas” e o 

conseqüente aprofundamento da fragmentação do noticiário brasileiro. 

Apesar de ainda hoje predominar a informação objetiva, é certo que os espaços 

opinativo, literário e cômico nunca foram eliminados do jornal impresso – mesmo após 

as reformas pela quais ele passou em seu processo de transformação de um veículo 

panfletário e intimamente associado à política, para um produto empresarial. Como 

constata a professora Ana Paula Goulart Ribeiro, no contexto dos anos 1950-70, os 

espaços de opinião, com destaque para as colunas assinadas, foram revalorizados nos 

jornais e firmaram-se como gêneros jornalísticos. 

Isso só foi possível porque o estatuto desses discursos se transformou 
e eles se separaram (inclusive graficamente) do resto do jornal. Uma 
nítida demarcação entre o espaço da seriedade e da objetividade e os 
espaços da comicidade e opinião se forjou então, tanto nos discursos 
verbais quanto nos não-verbais. (RIBEIRO, 2000: 279) 

Aos gêneros não-informativos foi conferido um caráter de suspensão em relação 

ao conjunto do jornal: “esses discursos atuavam nos jornais, mas não pertenciam 

integralmente a eles. Eram (utilizando a expressão de Luiz Felipe Neves) ‘estrangeiros 

internos’”. (RIBEIRO, 2000: 279). Isto é, eram os lugares da liberdade criativa; o 

contra-ponto da objetividade  jornalística. No entanto, como fica claro no depoimento 

de Dines, atualmente as colunas, ao invés de levarem o leitor a refletir sobre o 

noticiário, são, elas mesmas, o noticiário:  
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É uma colcha de retalhos, e é uma jogada de interesses, de lobby, 
tremenda. O jornalismo político, hoje, é isso. Todo mundo entrou 
nessa onda da notinha curtinha, onde você joga com interesses, faz 
uma piadinha... [...] e cria essa coisa fragmentada e fragmentária de 
um jornalismo na base da fofoca. [...] O que sai não é aquela coisa que 
o jornalista vai apurar. É aquilo que veio pronto. Isso é terrível. E isso 
está implantado nos jornais hoje. (DINES apud ABREU, 2003: 150). 

Como exemplo, pode-se citar o jornal O Globo, que atualmente dispõe de 58 

colunistas, distribuídos pelas diferentes editorias e suplementos, nas quais alguns têm 

colunas diárias e outros escrevem apenas em dias específicos: sete na “O País”; 14 na 

“Opinião”; um na “Rio”; 13 na “Segundo Caderno”; um no “Prosa&Verso”; três na 

“Revista da TV”; oito na “Revista O Globo” e onze no “Rio Show”. 

Assim como as editorias, as colunas assinadas integram o grupo de enunciados 

fixos dos impressos. Portanto, a disposição delas é também de certa forma estável, 

procurando facilitar ao leitor a sua localização, já que os elementos estáticos são 

fundamentais à preservação da identidade dos jornais. Vale destacar, entretanto, que a 

distribuição dos demais componentes jornalísticos nas páginas (notícias, títulos, 

fotografias, manchetes, etc.) varia de acordo com cada edição, obedecendo sempre a 

critérios de legibilidade, beleza e harmonia estética, impacto no público-leitor e 

importância temática.  

Além disso, o maior destaque dado a uma ou a outra editoria é indicativo do 

público-alvo daquele veículo, da(s) classe(s) para a qual ele se destina, da sua linha 

editorial e da categoria a que pertence (elitista, popular, etc.). Tudo isso pode ser 

observado na organização dos jornais atuais e na própria história da imprensa brasileira. 

Em 1983, por exemplo, quando o empresário Ary de Carvalho comprou O Dia, 

quatro anos depois ele promoveu uma reforma editorial no jornal. A fim de construir 

uma nova imagem para esse diário carioca, dissociada do “espreme e sai sangue” típico 

dos jornais sensacionalistas, o noticiário de polícia perdeu destaque para os fatos gerais 

do Rio. Assim, o jornal passou a priorizar a editoria de “Cidade” e conseguiu ampliar a 

sua penetração nas  classes A/B em 25%. (RIBEIRO, 2000: 81) 

Fato similar aconteceu – ressalvando-se as diferenças entre os dois periódicos – 

com o jornal O Globo, no contexto das mudanças implementadas por Evandro Carlos de 

Andrade, nos anos 1970-80. Segundo conta o próprio jornalista, a imagem d’O Globo 

estava desgastada, por ter ficado associada à força muito grande que tinha na redação a 

seção de Polícia. Seu papel, portanto, como diretor do jornal, era modificar aos poucos 
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essa situação, privilegiando a área econômica, num momento em que ainda se convivia 

com a realidade política da ditadura. 

Além da editoria de economia, fomos fazendo outras coisas. Fomos 
desfazendo aquele império policial da redação – a editoria chamava-se 
Repol, reportagem de polícia –, e os assuntos policiais passaram a ser 
assuntos da reportagem geral. Não havia mais ninguém ligado com 
delegado, com coisa alguma. Acabamos com esse tipo de fonte 
especial. (ANDRADE apud ABREU et al., 2003: 44) 

Estes dois casos, somados à valorização da seção de “Economia” do jornal 

Folha de S. Paulo, após a sua reforma, são suficientes para a compreensão de que 

as editorias terão maior ou menor relevo em função do órgão em que 
se situam. Trabalhar em um caderno cultural de um jornal, de modo 
geral, é um fator de status dentro da profissão. Mas não de qualquer 
jornal. Muitas vezes, ser repórter da editoria de finanças de um jornal 
como a Gazeta Mercantil representa mais em termos de 
especialização, notoriedade e salário. O que quero dizer é que há 
critérios e trajetórias de ascensão que amiúde não estão claros ao 
primeiro olhar. (TRAVANCAS, 1993: 21) 

Robert Darnton descreve a estrutura hierárquica da sala de redação do The 

Times, na época em que trabalhou no jornal, nos anos 1960. E, ainda que a descrição 

não corresponda exatamente ao modo de organização de outros jornais da época e 

atuais, vale destacar a lógica de disposição dos profissionais nas Redações, segundo os 

cargos e editorias:  

O editor-chefe exerce seu comando num escritório, e os editores 
assistentes dirigem grupos de ‘editorias’ (a editoria de Exterior, a 
editoria de Nacional, a editoria de Cidades ou ‘metropolitana’) numa 
extremidade da sala, que se destaca pela disposição diferente dos 
móveis e fica encerrada atrás de uma divisória de pequena altura. Na 
outra extremidade, mesas e mais mesas enfileiradas de repórteres 
ficam de frente para os editores atrás da divisória. [...]. A função 
determina alguns lugares: os esportes, os portos e a marinha mercante, 
a ‘cultura’ e a ‘sociedade’ têm seus cantos próprios, e os preparadores 
ocupam lugares acessíveis logo ao lado. Mas, aos olhos do iniciado, as 
linhas gerais do sistema hierárquico se destacam com a mesma nitidez 
de um lema de bandeira. (DARNTON, 1990: 72)   

O historiador norte-americano explica que os jornais são divididos em “ducados 

semi-autônomos”, dirigidos, cada qual, por seus editores (o de Cidades, o de 

Internacional, o de Esportes, etc.). Esses comandam grupos de editores-assistentes, mas 

devem lealdade ao editor-chefe, cujo poder, por sua vez, é partilhado com outros 

executivos da empresa jornalística e submetido às ordens do diretor do jornal, de modo 

que,  
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num número com n colunas, o editor de Cidades pode esperar um 
controle sobre x colunas, o editor de Exterior um controle sobre y 
colunas, e assim por diante. É claro que as proporções variam 
diariamente, de acordo com a importância dos acontecimentos, mas a 
longo prazo elas são determinadas pela capacidade de cada potentado 
em defender e ampliar seu domínio. (DARNTON, 1990: 79) 

Desta forma, mudanças ocorrem freqüentemente em reuniões dos editores com o 

editor-chefe, nas quais o jornal do dia adquire a sua forma. Nesses encontros, cada 

editor apresenta um resumo do que fez a sua equipe e, diariamente, defende a cobertura 

de sua área. Um bom editor é capaz de conseguir mais espaço para os repórteres da sua 

seção, inspirando-lhes “uma sensação renovada da importância jornalística de seus 

temas”.  (DARNTON, 1990: 79) 

 

6.1. A edição: conjunto de enunciados variantes 

 

É isso o que os jornais dizem toda manhã: renuncie ao mundo,  
gigantesco e inatingível demais para qualquer pessoa individualmente, 
e adote este artifício como se ele fosse de fato o mundo. A unidade do  
jornal é o seu próprio ritmo, mas sem o arbitrário não há o que ritmar. 
(Otavio Frias Filho apud LINS DA SILVA, 2005: 51) 

 É na edição de cada dia que se pode perceber como os fatos sociais noticiados 

são cotidianamente classificados em função do modelo de segmentação dos jornais. No 

intuito de demonstrar os prejuízos causados pela excessiva fragmentação do noticiário à 

representação e à contextualização do real, vale destacar dois exemplos extraídos dos 

jornais O Globo e Folha de S. Paulo. É curioso observar como muitas vezes os próprios 

jornais se perdem nas classificações, e os desdobramentos de uma mesma matéria (as 

chamadas suítes29), dependendo do enfoque que lhes é dado, vão parar em editorias 

distintas.  

 Foi o que aconteceu no caso envolvendo o governo iraniano e o filme “300 de 

Esparta”, que tem no elenco o ator brasileiro Rodrigo Santoro. A produção 

hollywoodiana foi um grande sucesso de bilheteria nos EUA e em outros países, 

atraindo a atenção do público, mas também muitas críticas. No início de março, o filme 

ainda não havia estreado no Brasil, mas já estava repercutindo na imprensa do país.  

                                                        
29 “Do francês suite, isto é, série, seqüência. Em jornalismo, designa a reportagem que explora os 
desdobramentos de um fato que foi notícia na edição anterior”. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_s.htm. Consultado em: 14 de maio de 
2007. 
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 Em 13 de março de 2007, o site de notícias G1 – vinculado às Organizações 

Globo, da qual também faz parte o jornal O Globo – disponibilizou uma matéria com o 

título: “Governo iraniano condena filme com Rodrigo Santoro”30. Na foto, nenhum 

membro do governo, mas sim R. Santoro, numa tentativa evidente de atrair leitores 

através da imagem do ator. No entanto, o que chama a atenção é que a matéria foi 

inserida na coluna de “Entretenimento” e não na destinada a informações políticas ou 

mesmo internacionais. Afinal, a grande questão é: como classificar um fato, enquadrá-lo 

em um único espaço temático, em uma única editoria, quando, na realidade, ele pertence 

a uma série de contextos diferentes e a nenhum de forma isolada?  

 Em outras palavras, não se trata apenas de a matéria estar, ou não, numa editoria 

errada. Ao restringi-la a uma seção exclusiva, perde-se o contexto do fato em todas as 

suas dimensões: política, econômica, histórica, social, cultural, etc. Reduz-se a temática 

a uma única categoria, imprime-se a notícia um, e apenas um, colorido específico; um 

perfil delimitado. É certo que, neste caso, a celebridade está presente, mas há outras 

abordagens possíveis, nem mais nem menos importantes, apenas diferentes.  

 Aliás, na matéria em questão, fica evidente que a imagem e o nome do ator são 

utilizados somente para aproximar a notícia, de caráter internacional, dos leitores 

brasileiros, além de funcionarem como um atrativo a mais para os fãs do ator. Rodrigo 

Santoro não tem qualquer envolvimento com o fato noticiado: condenação do governo 

iraniano (herdeiro direto da antiga Pérsia) ao Rei Persa retratado na história inspirada 

pela batalha ocorrida entre espartanos e persas no ano 480 a.C.. Santoro não é citado 

pelo porta-voz iraniano, nem tampouco é fonte da matéria. Sobre ele, apenas o fato de 

ter participado do elenco do filme.  

 Em 18 de março de 2007, cinco dias após o site ter noticiado o fato em sua 

coluna “Entretenimento”, o jornal O Globo publicou uma matéria sobre a mesma 

temática na editoria “Ciência”. Na chamada da página 2 do jornal, evidencia-se a 

pluralidade de contextos envolvendo a notícia e, ao mesmo tempo, o enquadramento 

escolhido pelo impresso: “Rei da Pérsia de Rodrigo Santoro é farsa histórica – Xerxes, o 

rei persa de ‘300’, interpretado por Rodrigo Santoro, está muito distante da realidade, 

dizem historiadores. O filme enfureceu o Irã. CIÊNCIA, página 41”31. 

                                                        
30 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/0,,MUL11047-7086,00.html. Consultado em: 13 de março 
de 2007. 
31 Jornal O Globo, 18.03.2007, p.2. 
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Na editoria “Ciência”, a matéria é publicada com o título: “Uma paródia da 

história”, seguido do subtítulo: “Rei persa interpretado por Rodrigo Santoro em ‘300’ 

foge da realidade”32. No lead, é informado que o personagem-chave da polêmica é 

estrelado pelo ator brasileiro. No entanto, o enquadramento, ou a classificação da 

matéria nesta editoria específica, parece justificar-se quando o jornal segue comparando 

a realidade-histórica com o filme, apontando, assim, o que críticos e historiadores 

entendem que sejam os defeitos da produção. Poder-se-ia imaginar que O Globo, com 

essas análises, estaria aprofundando o que foi noticiado dias antes pelo site. Contudo, ao 

final da matéria, lê-se: “Do site G1 (www.g1.com.br)”.  

Ainda sobre esse caso, vale comentar que, em 22 de março de 2007, portanto 

com mais de uma semana de atraso em relação ao site, o jornal O Globo publicou uma 

nota, desta vez na editoria “O Mundo”, com o título “Filme criticado”33. A nota cita o 

personagem de Rodrigo Santoro e informa que o presidente do Irã atacou a produção 

“300”, afirmando ainda que autoridades daquele país já haviam se manifestado contra o 

filme. Ou seja, o jornal não traz absolutamente nenhuma informação ou comentário 

novo. E o que é pior: limita-se a reproduzir o conteúdo do site. 

Desta análise, ficam algumas questões (a serem discutidas no próximo capítulo): 

como o jornalismo impresso deve se estruturar para competir com o mercado on-line 

cada vez mais crescente? Será que o modelo atual, com a apresentação fragmentada de 

conteúdos, a excessiva segmentação do público, etc., sobreviverá à Era Digital? Qual o 

melhor caminho para os jornais impressos: investir na qualidade da informação, ou 

apostar em sua velocidade, segmentando ainda mais o noticiário e priorizando a 

publicação de notas curtas?  

O outro exemplo que contribui para a discussão deste trabalho é encontrado na 

cobertura da Folha de S. Paulo sobre a visita do presidente dos EUA, George W. Bush, 

ao Brasil. Quem confirma é o jornalista Marcelo Beraba, na época ainda responsável 

pela crítica interna e externa do jornal. 

A visita do Bush e outros assuntos correlatos correram pelas editorias 
de “Brasil” (que inclui política e assuntos nacionais), “Mundo” 
(internacional), “Dinheiro” (economia) e “Cotidiano” (cidade de São 
Paulo). Assim, a cobertura ficou espalhada por várias editorias, 
fragmentada, e o leitor foi privado de uma visão geral e organizada da 

                                                        
32 Jornal O Globo, 18.03.2007, p.41. 
33 Jornal O Globo, 22.03.2007, p.39. 
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visita. Foi um problema sério de edição. Quando o Bush falava de 
democracia ia para “Brasil”, quando falava de Chávez e América 
Latina ia pra “Mundo”, quando se tratava dos acordos sobre etanol, 
“Dinheiro”, e os distúrbios em São Paulo, “Cotidiano”. Uma 
loucura34. 

Na semana de 04 a 11 de março de 2007, foram publicadas 150 matérias 

referentes direta ou indiretamente à visita do Presidente americano ao Brasil. Abaixo 

(quadro I), é possível verificar a distribuição das matérias pelas editorias do jornal.  

  Quadro I: Cobertura da visita de Bush ao Brasil (Folha de S. Paulo) 
Editoria 4/3 

dom 
5/3 
seg 

6/3 
ter 

7/3 
qua 

8/3 
qui 

9/3 
sex 

10/3 
sab 

11/3 
dom 

Total 

Opinião 2 2 - 1 2 4 5 3 19 
Brasil 3 6 9 12 7 22 28 2 89 
Mundo - - - - - - - 5 5 
Ciência - - - - - - - 1 1 
Dinheiro - - - 1 1 4 - 4 10 
Cotidiano - - - - 6 6 8 - 20 
Esporte - - - - - - - - 0 
Ilustrada - - - 1 1 1 2 1 6 
 
O número de textos publicados em cada seção da Folha fornece a dimensão do 

quão fragmentada e dispersa foi a cobertura. Pode-se observar que, ao longo da semana, 

a maioria das matérias foi publicada na “Brasil” – como visto anteriormente, editoria 

dedicada à vida política, institucional e aos movimentos sociais do país –, mesmo 

quando tratavam de especulações da imprensa norte-americana sobre a visita e das 

ações dos EUA e da Venezuela na América Latina; notícias que normalmente sairiam 

na editoria “Mundo”. 

Aliás, chama a atenção a inexpressiva participação desta editoria na cobertura. 

Notícias envolvendo a temática EUA vs. Venezuela na América Latina, ou ainda, Bush 

vs. Chávez na América Latina, só começam a aparecer na “Mundo” a partir do dia 11 de 

março, quando o Presidente norte-americano chega ao Uruguai. Vale ressaltar ainda que 

o Presidente dos EUA permaneceu na cidade de São Paulo apenas um dia (08/03/07). 

Daí a publicação, a partir desta data, de notícias na editoria “Cotidiano”, abordando, 

sobretudo, os transtornos causados no trânsito da cidade e as manifestações da 

população pelos locais de passagem da comitiva presidencial norte-americana.  

                                                        
34 BERABA, Marcelo. Comunicação pessoal à autora. Abril de 2007. 
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Em síntese: a presença de Bush no Brasil é suficiente para que o assunto 

“relações internacionais” trafegue por diferentes editorias, aparecendo com maior 

freqüência na “Brasil” – como retratado abaixo (gráfico I), onde se destaca a 

participação (%) de cada editoria na cobertura do assunto.  

Gráfico I: Cobertura da visita de Bush ao Brasil (Folha de S. Paulo) 

Cobertura da visita de Bush ao Brasil
Folha de S. Paulo - de 4 a 11 de março de 2007
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6.2. O ato de leitura 

 

A escritura dos fatos fragmentou o discurso da  imprensa em 
seqüências curtas e heterogêneas cuja  unidade não provém mais da 
ordem interna do discurso, mas da ordem externa da diagramação.  
(MOUILLAUD, 2002: 32) 

Ainda que não se tenha realizado estudo específico para detectar se os leitores 

possuem predileção por alguma editoria ou suplemento, ou se há uma editoria ou 

suplemento mais lido do jornal, pode-se afirmar, com relativa segurança, que os 

cadernos de cidade apresentam um forte apelo de leitura.  Logo, não seria arriscado 

trabalhar com a hipótese de que atingem um número significativo de leitores, se 

comparados as demais seções do jornal, e, por isso, têm papel-chave na construção do 

imaginário social que se tem da cidade e dos diversos grupos que dela fazem parte.  

 Contudo, não há dúvidas de que, superando qualquer caderno, a capa atinge o 

maior número de leitores de cada uma das edições diárias dos jornais impressos. A 

manchete, as fotos e as chamadas de primeira página cumprem não só a função 
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primordial de atrair leitores para as matérias internas, como também nos fornecem a 

informação a respeito daquilo que o jornal selecionou como sendo o que de mais 

importante aconteceu no dia anterior ou estar por vir. 

 Sobre a linearidade dos assuntos nas páginas do jornal impresso, Maurice 

Mouillaud faz uma análise baseada nos títulos, dividindo-os entre abertos ou fechados, 

externos ou internos, invariáveis ou variáveis. De acordo com o professor francês, as 

páginas que trazem um título em seu topo são “fechadas”, ou melhor, cobertas por um 

“título de direito”, que define a classe das informações que serão aceitas naquelas 

páginas (ou página): “é em função da qualificação das mesmas que os itens são 

admitidos e repartidos no interior do jornal” (MOUILLAUD, 2002: 100).  

 A respeito das capas das edições, Mouillaud explica que à aparente ausência de 

um critério que possa a priori determinar o que figura ou é excluído da primeira página, 

opõe-se a hipótese de que aí o critério de admissão seja de outra natureza: “não ‘do que’ 

se trate, mas qual é o ‘valor’ da informação” (MOUILLAUD, 2002: 100). Isto porque as 

páginas externas do jornal (a primeira e a última) são, na acepção do professor, as suas 

páginas sensíveis – uma espécie de membrana do jornal que é a sua interface com o 

mundo. Já as páginas internas representariam o coração do jornal, local aonde as 

informações só chegam após terem sido devidamente filtradas e classificadas por 

títulos-assuntos, isto é, agrupadas e direcionadas para uma editoria ou seção específica.  

 Segundo Mouillaud, os títulos-assuntos são os enunciados invariantes do jornal, 

a região permanente do mesmo, enquanto que os enunciados das páginas externas são 

imprevisíveis, uma vez que atrelados à casualidade das informações. É nesse contexto 

que o autor sugere uma oposição entre o jornal (conjunto de enunciados permanentes) e 

a edição (conjunto de enunciados únicos). 

Por definição, e na medida em que são enunciados virtuais, os títulos-
assuntos são intemporais. É necessário lhes acrescentar uma 
qualificação para que seu status se transforme; por exemplo: “Crise na 
Polônia”, por oposição à “Crise”. Para o jornal, desenvolver assuntos 
é desenvolver o invariante referencial sem o qual nenhum enunciado 
informacional pode ser produzido. (MOUILLAUD, 2002: 109) 

 O professor compara ainda o jornal a um catálogo, explicando que a sucessão 

dos títulos-assuntos é regida apenas por um princípio de adição de itens, sem que se 

observe qualquer critério que parta de uma estrutura interna: “linearmente, o jornal se 

apresenta como uma simples adição de títulos-assuntos, que pode ser percorrida por um 
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leitor em qualquer ordem” (MOUILLAUD, 2002: 102).   Por isso, argumenta que a 

série de assuntos poderia prolongar-se indefinidamente, como, aliás, já ocorre com a 

adição de diversos cadernos suplementares às edições diárias dos jornais.  

 Mouillaud ressalta que os títulos-assuntos constituem uma ponte entre o jornal e 

o mundo, um espaço de transição que permite a passagem do interior ao exterior do 

jornal: “não é à toa que [...] estão inscritos na borda e no topo da página” 

(MOUILLAUD, 2002: 104).  No entanto, o autor lembra que os títulos-assuntos 

possuem um valor informacional nulo, uma vez que não trazem qualquer dado novo 

sobre o mundo, do qual só explicam os cortes culturais realizados.  

A presença de títulos-assuntos nos jornais não seria contudo 
justificada se, por outro lado, não trouxessem uma informação. Líbano 
não nos ensina a existência do Líbano, mas contém uma informação 
sobre os enunciados contidos na região do jornal que comanda. Não 
nos diz o que contém, mas a que categoria os enunciados pertencem. 
Os títulos-assuntos são, na classificação de Pierce, índices, flechas que 
designam, metonimicamente, o espaço que lhes é contíguo. São 
enunciados ligados a seus lugares, que só fazem sentido, como 
etiquetas, lá onde são enunciados (destacada, a etiqueta se torna um 
predicado errante à procura de um suporte que ela informe). O título-
assunto representa uma informação de segundo grau, uma meta-
informação. (MOUILLAUD, 2002: 104) 

 Os títulos informacionais, por sua vez, constituem-se em enunciados específicos 

do número. Surgem, pois, segundo Mouillaud, como momentos entre duas enunciações 

opostas: 1) na base, a narrativa histórica; o limite que nunca será completamente 

atualizado; 2) no topo, uma classificação.  

[...], o título informacional representa um momento inicial, isto é, o 
ato presente; a presença que se fecha em duas direções opostas: de um 
lado, a narrativa encadeia o tempo, seqüência a seqüência; de outro, 
uma lista de classes fecha o presente de cada um dos números. 
(MOUILLAUD, 2002: 115) 

 Questionando-se sobre a existência de uma leitura orientada dos jornais, o 

professor admite que “a seleção das vozes e a hierarquização da forma permitem ao 

jornal orientar a leitura a partir de um ponto de vista hegemônico” (MOUILLAUD, 

2002: 185) . No entanto, segundo ele, a unidade do jornal é tão somente a unidade de 

uma forma, já que as informações, em sua estrutura, são estranhas à unificação e à 

totalização: “sua unidade paradoxal é de ser a unidade de uma diversidade, uma unidade 

que não pode ser realizada” (MOUILLAUD, 2002: 185). 
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O jornal não tem uma fábula integradora, mas uma multiplicidade de 
cenários no interior de cada um dos nichos da cena jornalística. O 
percurso da intriga é substituído pela co-ocorrência das informações 
no espaço. [...] Se as perspectivas não se encontram no interior do 
jornal, se este (contrariamente às obras estéticas) não tem uma forma 
(a não ser que seja a forma sem forma do diverso), é no ato de leitura 
que o jornal encontra sua unidade. (MOUILLAUD, 2002: 186) 

 Apesar disso, o autor argumenta que essa não é uma unidade substancial, na qual 

o jornal pudesse encontrar o seu “sentido”. A unidade de leitura, segundo ele, é apenas o 

desvio de um olhar, uma unidade de passagem, “a unidade paradoxal de uma insistente 

mudança de canais” (MOUILLAUD, 2002: 187). É por isso que a liberdade do leitor 

não implica a destruição do jornal, mas antes, é a estrutura aberta deste que supõe a 

mobilidade daquele. 

Em seu estudo sobre a cadernização da imprensa escrita diária, o professor 

Rafael Souza Silva aponta que, na dinâmica de leitura de uma peça impressa, “a 

percepção do todo é um fenômeno gestáltico por excelência” (SOUZA SILVA, 1996: 

138). Ou seja, é a partir do todo que o sujeito inicia o processo de fragmentação, 

elegendo e particularizando o objeto que deseja dominar. De acordo com o autor, além 

da visão, nesse processo são estimulados outros sentidos – especialmente o tato – que, 

em perfeita sintonia com o olhar, sincronizam o espaço-tempo para o novo jogo da 

leitura. 

Nas modernas sociedades de consumo, o jornalismo impresso diário 
recorre à técnica da fragmentação quando segmenta seus cadernos em 
assuntos temáticos. Essa técnica altera a relação espaço-tempo da 
leitura, elegendo a velocidade como instrumento supremo tecnológico. 
Sendo o jornal um produto visual e tátil por excelência, estimula o 
leitor a experimentar uma atividade essencialmente lúdica. (SOUZA 
SILVA, 1996: 139) 

 O professor chama a atenção, contudo, para as conseqüências da segmentação 

temática e do desencadeamento dos processos de leitura acelerada, cuja atividade lúdica 

altera significativamente o tempo real de consumo da informação, apressando 

simbolicamente a sua morte. (SOUZA SILVA, 1996: 147) Acelerar a morte da 

informação, implica, segundo ele, anestesiar os sentidos, reafirmando o que o filósofo 

francês Régis Debray exemplifica como a nova luta pelo tempo:  

Os transportes são um acelerador de inteligência; podem vir a ser o 
seu coveiro. Uma cultura pode morrer por letargia, como resultado da 
imobilização dos homens e das mensagens; mas o frenesi pode 
também ser mortal, por uma reviravolta de entropia. Uma midiasfera 
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que faz da ‘pressa’ o sinônimo do ‘melhor’ pode descobrir em 
determinado momento que o ‘depressa demais’ é sinônimo do ‘pior’... 
Liberar-se da tirania das distâncias para cair sob a  tirania do ‘tempo 
real’ pode colocar em perigo a durabilidade do vestígio, de seus 
códigos, ou a sobrevida do lazer que está no coração de toda cultura. 
(DEBRAY apud SOUZA SILVA, 1996: 156) 

 Souza Silva alerta ainda que os caminhos percorridos pela mídia impressa até o 

limite da segmentação estão repletos de forte carga de violência simbólica35. Isto 

porque, segundo o autor, neste processo, o campo de atuação e veiculação de mensagens 

torna-se cada vez mais restrito.  

Parte-se de um macro-universo representado pelo veículo 
centralizador (jornal-base) até alcançar a formação de uma rede de 
fragmentos individualizados (segmento). Cada fração que se ramifica 
vai adquirindo personalidade própria e se distância da sua origem, 
possibilitando, ainda, a continuidade desse processo de segmentação 
dentro da própria segmentação já estabelecida e desencadeando 
possibilidades de fragmentação contínua. (SOUZA SILVA, 1996: 27) 

 O professor cita o teórico da comunicação Marshall McLuhan, para quem “a 

reestruturação da associação e do trabalho humano foi moldada pela técnica da 

fragmentação, que constitui a essência da tecnologia da máquina” (McLUHAN apud 

SOUZA SILVA, 1996: 39), para demonstrar como, objetivando o controle daquilo que 

faz, a sociedade de consumo impõe a cultura da divisão de tudo o que está estabelecido. 

De acordo com Souza Silva, a argumentação do intelectual italiano Umberto Eco 

aproxima-se da premissa mcluhiana de que “o meio é mensagem”. Segundo Eco, a 

natureza da informação não tem importância, mas sim o bombardear gradual e uniforme 

de mensagens pelos canais de comunicação de massa, através da nivelação dos 

conteúdos. Ou seja, para ele, “os conteúdos da mensagem não dependerão do autor mas 

das determinações técnicas e sociológicas da mídia” (ECO apud SOUZA SILVA, 1996: 

39). 

 Como já foi visto, a segmentação dos jornais em cadernos de assuntos 

específicos favorece o trabalho do marketing, de modo semelhante ao realizado por 

outras mídias, como as revistas especializadas e a própria televisão. Utilizando-se das 

                                                        
35 “Isto é, reproduzem a simbologia dominante em mensagens reduzidas. Funcionam como algo 
inevitável, em que as mensagens reduzidas em imagens e palavras destacam os detalhes, mas ocultam o 
todo” (PROSS apud SOUZA SILVA, 1996: 28). Para o teórico Henry Pross, a violência simbólica reside 
no poder de fazer com que a validade de significados diante dos signos seja tão efetiva que outros se 
identifiquem com eles. Ou seja, a violência simbólica está ligada à materialidade dos signos e apenas se 
converte em violência social quando da relação sinal material – significado – intérprete. (SOUZA SILVA, 
1996: 27) 
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inovações tecnológicas e do moderno design, a mídia impressa garante a sedução visual 

e, com ela, a  sua sustentação econômica, ao provocar novos estímulos de leitura e 

conquistar publicidade. “Atraído por esse jogo sedutor, o leitor é envolvido pela página 

impressa sem perceber que se inseriu em um complexo mercadológico. Essa é a força 

do discurso gráfico enquanto linguagem. É quando um meio se transforma em 

mensagem” (SOUZA SILVA, 1996: 70). 

 Não obstante, fica a pergunta: será que ainda hoje, com o desenvolvimento da 

Internet e de suas ferramentas, é possível, ao jornal impresso, competir, em termos de 

sedução visual, efeitos, interação, alcance e velocidade com as modernas TICs?  
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7. Alternativas ao impresso na Era Digital 

 

Confesso que não acreditei na notícia, a princípio; mas o respeito em 
que fui educado para com a letra redonda fez-me acabar de crer que se 
não fosse verdade não seria impresso. Não creio em verdades 
manuscritas. Os próprios versos, que só se fazem por medida, parecem 
errados, quando escritos à mão. A razão por que muitos moços 
enganam as moças e vice-versa é escreverem as suas cartas, e entregá-
las de mão a mão, ou pela criada, ou pela prima ou por qualquer outro 
modo, que no meu tempo, era ainda inédito. Quem não engana é o 
namorado da folha pública; “Querida X, não foste hoje ao lugar do 
costume; esperei até às três horas. Responde ao teu Z”. E a namorada 
“Querido Z. Não fui ontem por motivos que te direi à vista. Sábado, 
com certeza, à hora costumada; não faltes. Tua X”. Isto é sério, claro, 
exato, cordial.36 

 Este trecho pode ser encontrado na obra A Semana, do escritor brasileiro 

Machado de Assis. Trata-se das primeiras frases de uma crônica, que data de 31 de 

julho de 1892, mas cuja metáfora, ainda hoje, em 2007, permanece atual: “se não fosse 

verdade não seria impresso”, escreve Machado, numa alusão clara à credibilidade dos 

jornais.  

Credibilidade construída ao longo de séculos de existência dos impressos, com a 

consolidação desses veículos como espaço de verdade, de reunião dos fatos mais 

importantes ocorridos no dia anterior. Credibilidade que impõe o respeito para com 

aquilo que está impresso, através do contrato de leitura, do (antigo) hábito de se buscar 

informações no jornal de cada dia... Afinal, estaria tudo isso ameaçado, em tempos de 

jornalismo digital, convergência midiática e redefinição dos modelos de comunicação? 

Seria o fim da “letra redonda”?  

Por mais quanto tempo resistirão os jornais de papel? Esta parece ser a grande 

incógnita do jornalismo contemporâneo, num período em que pesquisadores, 

consultores e especialistas de mídia, e também jornalistas, se dividem entre os que 

acreditam na perenidade dos impressos e os que apostam no seu desaparecimento, frente 

aos avanços cada vez mais acelerados das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Pode-se dizer que se vive hoje situação parecida quando do surgimento da 

televisão no início do século XX. Naquela época, muitos também previram a morte do 

jornal de papel. Mas, a despeito das discussões, o jornal sobreviveu aos meios 

                                                        
36 Machado de Assis, Obra Completa, vol. III, Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994. Disponível 
em: http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/semana.html. Consultado em: 12 de maio de 2007. 
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eletrônicos: sofreu algumas transformações, mudou, não só para competir, mas no 

intuito de buscar uma convivência pacífica com a nova mídia.    

No entanto, o contexto atual, com o desenvolvimento das TICs e com a 

consolidação da Internet como espaço de busca e troca de informações, impõe novas e 

urgentes mudanças. Alterações que vão desde o conteúdo até a estrutura de 

apresentação das notícias, pois, se o modelo segmentado trouxe agilidade, velocidade e 

possibilidade de “zapping” próximas as da mídia eletrônica, ele não mais se sustenta 

diante das ferramentas digitais.    

É impossível aos jornais impressos competirem ou mesmo aproximarem-se das 

novas mídias, em termos de velocidade, apelo visual e sensitivo e quantidade de 

informação disponibilizada ao leitor. Os recursos gráficos dos impressos, por mais 

evoluídos que sejam, tampouco podem disputar atenção com as diversas formas de 

apresentação de conteúdos na rede, englobando simultaneamente, textos, fotos, vídeos, 

sons, efeitos, animações, etc. É a época da hipertextualidade.  

Segundo o sociólogo francês Pierre Lévy, 

tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por 
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 
partes de gráficos, seqüências sonoras, documentos complexos que 
podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são 
ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 
deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo 
reticular. [...] cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. 
(LÉVY, 1993: 33) 

Ainda assim, há um certo consenso entre os especialistas que acreditam na 

coexistência dos jornais impressos e da mídia digital. Eles afirmam que esta só será 

possível se os impressos se voltarem para a qualidade de suas publicações, buscando 

maior profundidade e contextualização das notícias. É imperioso retomar o tempo lento, 

mesmo que na contramão de uma sociedade cuja máxima parece ser a da 

disponibilização de informações desenfreada e aceleradamente.   

A idéia é ter os jornais como pausa, reflexão, momento de selecionar e 

aprofundar os conhecimentos, diante das infinitas informações, atualizadas a todo o 

momento e oferecidas de forma contínua pelos modernos canais de comunicação.  

A afirmação do jornal no cotejo com a mídia digital se faz, 
justamente, no sentido oposto do que ocorre em relação à mídia 
audiovisual. O excesso de informação, a fragmentação ad infinitum de 
dados oferecidos pela rede, impossibilitam a síntese, fragmentam a 
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leitura, colocando em dúvida a veracidade dos acontecimentos. Com 
as novas configurações, decorrentes da entrada das mídias digitais, o 
jornal impresso se define por algumas das características que lhe eram 
implícitas, mas que só agora se afirmam de maneira positiva: a de 
seleção dos acontecimentos e de escolha dos conhecimentos 
científicos, teóricos e culturais a serem reportados. (ARNT, 2002: 8) 

 Para a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Héris Arnt, se 

antes os críticos viam a seleção de notícias como um dos aspectos negativos da 

imprensa, condenando os jornais por decidirem o que seria ou não noticiável e por 

imprimirem uma versão aos fatos, hoje, é justamente a seleção da informação o trunfo 

dos impressos. Assim, de acordo com Arnt, entre as suas outras funções, os jornais 

assumem o importante papel de fornecerem um recorte possível dos acontecimentos da 

sociedade: 

Dentre as infinitas possibilidades de acesso à informação, o jornal é 
um meio que seleciona (com as imperfeições inerentes a toda a 
escolha), oferece várias versões, analisa os principais acontecimentos 
– mapeando as nossas leituras, em meio a esta saturação semiótica em 
que submerge cotidianamente o habitante da cidade. [...]. Diante da 
oferta ilimitada de informação pela mídia audiovisual e digital, e pela 
multiplicação rizomática dos próprios jornais, revistas e impressos 
especializados, a grande questão da sociedade da informação está na 
possibilidade, ou não, de avaliação e validação dos fatos. O potencial 
do jornalismo impresso, na sociedade contemporânea, cada vez mais, 
está ligado a sua credibilidade, sua ética em última instância. (ARNT, 
2002: 8) 

Isto porque, segundo ela, além da função de seleção e de recorte dos fatos e 

acontecimentos, ao jornal cabe, em virtude de sua própria formatação, a representação 

da fragmentação do social. A Internet disponibiliza um sem número de acontecimentos 

ocorridos em todo o mundo, “em tempo real ou no tempo do leitor/navegador”, mas o 

olhar local, aquele que filtra o que de fato influi no cotidiano das pessoas e que 

consegue reunir em um só espaço a pluralidade social, realiza-se apenas através do 

impresso.  

Não existe leitura possível do todo, mas o jornal, na sua forma de 
mosaico, passa a idéia de que o todo possa ser apreendido. [...]. O 
recorte de realidade oferecido pelos jornais diários; aleatórios, muitas 
vezes; unilaterais necessariamente; ideológico, quase sempre; é o que 
de melhor se inventou, até hoje, para transmitir à população a 
pluralidade de informações necessárias ao gerenciamento da vida 
cotidiana. (ARNT, 2002: 9) 

Contudo, há algum tempo, analistas e consultores alertam para o fim dos 

impressos e muito se tem especulado sobre o assunto, com destaque para a edição do 
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semanário britânico The Economist que perguntou, na capa do dia 26 de agosto de 2006, 

“Quem matou o jornal?”. A revista trouxe um editorial homônimo e um longo artigo 

intitulado “Mais mídia, menos notícia”, para tratar, de modo nada promissor, do futuro 

dos jornais impressos e de sua relação com a Internet. 

Da mesma forma, em texto disponibilizado no Observatório da Imprensa, o 

professor e jornalista Carlos Castilho fala da pressão que os executivos da imprensa têm 

sofrido de acionistas e anunciantes. Castilho comenta que três dos cinco maiores jornais 

dos Estados Unidos intensificaram os testes com novas fórmulas de produção, tanto na 

parte empresarial, como na editorial. Neste sentido, a ação da cadeia de jornais Gannet, 

dona do USA Today (o jornal mais vendido naquele país), fornece a dimensão das 

mudanças: a empresa vai reorganizar toda a sua estrutura de coleta e edição de notícias, 

integrando as Redações de todos os veículos (jornais, rádios e TVs) para que a 

informação deixe de ser produzida pensando na forma como será distribuída. Com isso, 

os repórteres e editores deixarão de ser vinculados a um único veículo e passarão a 

integrar um sistema de informação, no qual cada Redação será transformada numa 

Central de Informações. 

Mas as novidades não param aí. A atividade jornalística deixará de ser 
baseada nas tradicionais editorias de economia, política, internacional, 
esportes, locais etc. para priorizar sete áreas: serviço público, inovação 
tecnológica, estatísticas, diálogo com leitores, assuntos comunitários, 
informações personalizadas e produção multimídia. 37  

Tendo em vista todas as transformações em curso e as que ainda virão com a 

consolidação das TICs, torna-se indispensável não só refletir sobre o futuro dos jornais 

impressos, mas, principalmente, repensar antigos paradigmas à luz das possibilidades 

que se colocam. Afinal, como argumenta o experiente Alberto Dines, é de se espantar 

que “o patronato jornalístico nacional” demonstre perplexidade diante dos desafios 

narrados pela Economist ao futuro dos jornais e, ao mesmo tempo, não tenha incluído 

no programa do VI Congresso Brasileiro de Jornais – promovido pela ANJ (Associação 

Nacional de Jornais), em agosto de 2006 – questões relativas à Internet e à necessidade 

de aprimoramento dos textos e de requalificação das reportagens. Segundo Dines,  “o 

desaparecimento do jornalismo cultural em troca da supervalorização do show business 

                                                        
37 CASTILHO, Carlos. A imprensa americana vira laboratório de experiências. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=2&id=253303E2-518E-46DA-857E-
E85ED3FB5ED5. Consultado em: 13 de novembro de 2006. 
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e a excessiva cadernização que tira dos jornais o seu caráter unitário e cósmico”38, são 

exemplos de assuntos igualmente ignorados, mas que deveriam ter entrado na pauta do 

Congresso.  

Caio Túlio Costa, professor de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero e diretor-

presidente do Internet Group (que reúne o iG, o iBest e o BrTurbo), é contundente ao 

afirmar que os avanços tecnológicos não irão matar o jornal, apesar de ocasionarem um 

declínio em sua circulação. Segundo o professor, as vendas podem até aumentar em 

virtude da expansão do mercado de jornais gratuitos e de preço baixo, porém, de uma 

forma geral, a indústria de jornais não conseguirá crescer com a mesma força e 

velocidade do passado. O que não significa que esteja condenada a desaparecer, “mas 

está destinada a parar de crescer da maneira como sempre cresceu, a não ser que domine 

a plataforma da nova mídia, caso contrário, alguém lhe toma o lugar” (COSTA, 2006: 

22). 

Nesse ínterim, vale atentar para a movimentação da indústria de celulares. De 

acordo com Túlio Costa, em 2006 existiam 2 bilhões de celulares em funcionamento no 

mundo, contra índices bem mais baixos das outras mídias: 1,5 bilhão de televisores, 820 

milhões de computadores pessoais e 50 milhões de computadores de mão. Ademais, a 

afirmação “o gigabyte é o novo Gutenberg”, de Ed Zander, presidente da fabricante de 

celulares Motorola, não deixa dúvidas quanto ao futuro dessa nova mídia. Ele defende a 

mobilidade enquanto “energia social” da Internet e prevê que a conexão pessoal e 

portátil irá acompanhar as pessoas aonde quer que elas estejam. E mais: Zander garante 

ainda que “haverá um produto para cada perfil, para cada estilo de vida. Porque a 

humanidade compra mais aparelhos celulares do que produz filhos. Vendem-se 25 

aparelhos celulares por segundo em todo o mundo, enquanto, no mesmo segundo, 

nascem apenas quatro pessoas” (COSTA, 2006: 24). 

Essas transformações, tanto de ordem tecnológica, quanto sócio-cultural 

(inerente ao consumo e à troca de informações) configuram, de acordo com Caio Túlio 

Costa, uma nova forma de comunicação: não apenas interativa, mas “pervasiva” – 

“palavra proveniente do adjetivo inglês ‘pervasive’, presente em tudo, difundido em 

                                                        
38 DINES, Alberto. Frente ampla contra os jornais de qualidade. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=396JDB001. Consultado em: 29 de agosto 
de 2006. 
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todas as partes, algo que está em todo lugar” (COSTA, 2006: 28). E o celular, segundo 

ele, despontaria nesse sentido.   

 Em matéria publicada na Folha de S. Paulo, no dia 08 de abril de 2007, o 

correspondente do jornal em Washington, Sérgio Dávila, fez uma leitura de três 

relatórios que dão conta da crise dos jornais impressos. O primeiro, State of the News 

Media 2007 (“Estado da Mídia”), produzido por entidade ligada à Universidade de 

Columbia, em Nova York. O segundo, referente à pesquisa produzida pela World 

Association Newspaper (Associação Mundial de Jornais), com sede em Paris. Por fim, o 

estudo Newroom Barometer (“Barômetro da Redação”), gerado pelo World Editors 

Forum, também sediado em Paris, e com o apoio da agência de notícias Reuters.  

 Dávila conclui, logo no início da matéria, que “a notícia da morte do jornal é um 

exagero”39. Segundo o “Estado da Mídia”, até então o mais recente estudo divulgado 

sobre o assunto, o que acontece é que o jornalismo passa por uma transformação 

histórica: “tão importante quanto a invenção da televisão ou do telégrafo, talvez tanto 

quanto a invenção do processo de impressão em si”40.  

 Portanto, não se trata de especular sobre o fim dos impressos, mas de refletir 

sobre possíveis mudanças nesses veículos, visando a sua adaptação ao contexto da 

comunicação digital. Desta forma, ainda de acordo com o relatório, destacam-se 

iniciativas como a   “integração de Redações das versões em papel e on-line do mesmo 

veículo, o uso maior dos recursos multimídia, a disseminação dos blogs e até a 

utilização do chamado ‘jornalismo cidadão’, em que o leitor contribui com notícias ou 

imagens”41. Todas essas mudanças começam a ser feitas, diz o relatório, embora não se 

saiba muito bem qual o caminho a seguir. 

 As incertezas e inquietações provocadas pela necessidade de mudar, mesmo sem 

saber exatamente como, atingem não só os EUA e a Europa, mas todo o mundo, 

inclusive o Brasil. Exemplo disso é o anúncio de que a Folha fará uma grande pesquisa 

de hábitos de mídia, junto aos leitores, para ajudar o jornal a encontrar saídas para a 

crise que promete se agravar nos próximos anos, com a penetração ainda maior das 

TICs no mercado jornalístico.  

                                                        
39 Jornal Folha de São Paulo, 08.04.2007, p.B7. 
40 Ibidem. 
41 Ibid. 
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 Em entrevista ao jornalista e historiador Mauro Malin, concedida no dia 19 de 

abril de 2007 e disponível no Observatório da Imprensa, Otávio Frias Filho revelou 

que, assim como nos anos 1980, é preciso dar uma resposta jornalística à nova 

realidade: 

Eu concordo que o jornalismo vive um momento difícil, por conta de 
uma superoferta de informação, sob modalidades as mais diversas e 
por conta de uma competição crescente dessas informações pela 
atenção e pelo tempo do leitor. Essa crise pode ser muito fecunda. 
Pode apontar caminhos novos, forçar mudanças que possam ser úteis 
para a sociedade. Nós temos discutido muito essa situação 
internamente. Eu acho que a mídia vive hoje um período de muito 
debate interno a respeito dos caminhos do jornalismo, de como 
preservar o jornalismo dito de qualidade, o jornalismo que ambiciona 
manter certos compromissos em relação à qualidade em um ambiente 
de competição crescente, inclusive com meios que trafegam numa 
zona cinzenta entre o jornalismo e o entretenimento42.  

 O diretor da Folha afirmou que o jornal tem acompanhado o debate 

internacional a respeito da coexistência das duas plataformas (a impressa e a digital) e 

disse apostar em seu elenco de colunistas como um atrativo importante para vencer a 

crise: 

[...], no ambiente em que o grosso da informação se tornou uma 
mercadoria divulgada com muita facilidade de circulação e muitas 
vezes de modo gratuito, o elenco de analistas e de articulistas ganha 
uma relevância inédita, e nós temos procurado assegurar que o elenco 
de colunistas da Folha seja representativo de diferentes tendências, 
garanta o que eu chamaria de biodiversidade de opiniões, de pontos de 
vista, dentro do jornal, e sejam pessoas que tenham méritos intrínsecos 
como colunistas, como qualidade de texto43.  

 À frente das transformações, os jornais norte-americanos ditam as mudanças. O 

Los Angeles Times, por exemplo, criou uma editoria de jornalistas investigativos, 

comandada por um innovation editor (“editor de inovação”), para investigar o futuro da 

atividade profissional. A primeira recomendação da equipe foi no sentido de alertar o 

jornal para a necessidade urgente de unificar as Redações de suas versões impressa e 

on-line e de dar maior atenção ao uso de recursos multimídia, como blogs e produção de 

vídeos. Assim, “o L.A. Times pretende fazer até o final do ano a integração total, uma 

                                                        
42 FRIAS FILHO, O. In: MALIN, Mauro. Folha fará pesquisa para buscar ‘caminhos novos’. Disponível 
em: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=4&id={5062AD8B-C605-453B-
BC41-43A4BA3B9595. Consultado em: 15 de maio de 2007. 
43 Ibidem. 
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Redação que funcione 24 horas com lema ‘Dê o furo na Internet, faça a análise no 

papel’ (‘Break it on the web, expand it on the print’)”.  44 

Destaca-se também a ação do New York Times, que pioneiramente, em setembro 

de 2006, anunciou a contratação de um futurist-in-residence (“futurólogo-residente”). O 

cargo foi ocupado por Michael Rogers, ex-diretor de novas mídias da empresa que edita 

o Washington Post e ex-gerente-geral do site da revista semanal Newsweek. Ele tem 

como desafios desenvolver estratégias para o site do jornal e pensar em inovações para 

outros produtos da empresa, considerando sempre o jornal em primeiro lugar.  

Em entrevista ao site I Want Media, Michael Rogers explicou que apesar de a 

R&D (Research and Development – em português, Pesquisa e Desenvolvimento) ser 

uma área bastante comum nas empresas que lidam com tecnologia, ela não é tão comum 

na indústria da mídia. Por isso, entende que a criação do cargo no NYT só foi possível a 

partir da percepção da administração do jornal de que a “tecnologia agora é parte 

importante da mídia e, como empresa tecnológica, você precisa ter um pequeno time 

olhando além do horizonte” 45. O “futurólogo-residente” do Times resumiu a sua função 

em um trabalho de pesquisa específica de mercado e especulação, e esclareceu que o 

valor de um futurista não é o de prever o futuro – já que este, de um jeito ou de outro, 

estará sempre surpreendendo a humanidade –, mas sim o de fazer com que outros o 

pensem de forma criativa. 

Assim, sobre o futuro dos jornais, Rogers alertou que apesar de uma parcela 

significativa da audiência ainda vê o jornal como um meio que tem como características 

o conforto, a comodidade e um apelo emocional que eles nunca encontrarão nas telas –  

“eles gostam da idéia de ter um conteúdo presente num volume, com uma freqüência 

estável, começo, meio e fim”46 – há uma nova geração de leitores, que não possui essa 

“ligação emocional” com o papel, que logo se acostumará a ler as notícias na tela.  

O magnata francês Arnaud Lagardère – acionista do jornal Le Monde e dono de 

um império de comunicação que conta com o grupo Hachette Filipacchi Médias, o 

maior editor de revistas do mundo, com 260 títulos, entre eles Paris Match e Elle, além 

do Journal du Dimanche (262 mil exemplares) que, como o nome diz, circula apenas 

aos domingos, em todo o território francês – não só acredita que a tecnologia dominará 
                                                        
44 Jornal Folha de São Paulo, 08.04.2007, p.B7. 
45 Disponível em: http://www.iwantmedia.com/people/people62.html. Consultado em: 25 de maio de 
2007. 
46 Ibidem. 
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o futuro da informação, como sustenta que a imprensa diária tem apenas mais dez anos 

pela frente. Para  Lagardère, em uma década os jornais desaparecerão, ficando a tinta e 

o papel para publicações mais sofisticadas, de periodicidade mensal ou semanal, pois os 

custos de produção da mídia impressa tornar-se-ão insustentáveis. O futuro, acredita, “é 

a desmaterialização do suporte tradicional como no cinema, onde a película já cede 

lugar progressivamente ao digital”.47 

Aliás, foi na França que o próprio governo encomendou um estudo sobre o 

assunto, entregue ao ministro da Cultura e da Comunicação, em 19 de fevereiro de 

2007. Segundo o relatório La presse au défi du numérique (“A imprensa diante do 

desafio digital”), elaborado por um grupo de especialistas, dirigidos pelo ex-presidente 

da empresa estatal France Télévisions, Marc Tessier, “particularmente, os meios já 

existentes são levados a renunciar a certas atividades e funções que a nova mídia pode 

realizar de maneira mais eficaz ou mais vantajosa”48. O estudo de 71 páginas, aponta, 

dentre outras questões, a chegada da Internet como motor de revolução não apenas da 

economia da mídia tradicional, mas também de sua forma de organização, de suas 

estruturas e de seus conteúdos. 

A fala do publisher e presidente do conselho diretor do New York Times, Arthur 

Sulzberger Jr., em entrevista ao jornal israelense Haaretz, é sintomática: “Não sei se 

estaremos imprimindo o Times em cinco anos. E sabe de uma coisa? Não me importa”. 

Sulzberger justifica-se explicando que os custos de publicação na Internet são mínimos 

em comparação com o um bilhão de dólares investidos pelo grupo na última 

modernização do seu parque gráfico.49 

Não obstante, para os que, como Arnaud Lagardère, apostam que as modernas 

TICs, associadas ao processo de mudança no hábito de leitura, determinarão o fim dos 

impressos, vale ainda considerar o seguinte conselho do “futurólogo-residente” do New 

York Times: “parece banal, mas o básico ainda vale. Tudo começa com repórteres, 

                                                        
47 DUARTE-PLON, Leneide. Magnata prevê o fim do jornal impresso. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=400IMQ001. Consultado em: 26 de 
setembro de 2006. 
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49 DINES, Arnaldo. O novo alvo do bilionário Warren Buffet. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=420MON001. Consultado em: 13 de 
fevereiro de 2007. 
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redatores e editores que sabem reconhecer e contar uma boa história. Sem eles, não faz 

diferença quão incríveis são as novidades tecnológicas”. 50 

 Ademais, segundo o relatório “O Estado da Mídia”, por dia, 51 milhões de 

pessoas ainda compram um jornal e, no total, 124 milhões lêem ao menos um exemplar. 

Este recorde histórico representa 41% da população norte-americana e, quando 

comparado com os dados do instituto Nielsen – segundo os quais 110,4 milhões de lares 

possuem TV nos EUA e são 205 milhões o número de usuários da Internet 51 – torna-se 

bastante expressivo, uma vez que considera apenas o consumo do produto jornalístico. 

Ou seja, nem todos que possuem TV ou que são usuários da Internet buscam 

exclusivamente informações nesses meios.  

 Um levantamento mais amplo, feito anualmente pela indústria mundial e 

patrocinado pela World Association of Newspapers (WAN), indica que a circulação 

paga mundial dos jornais cresceu 6% nos últimos cinco anos – com o número de leitores 

que compram um jornal diariamente saltando de 414 milhões para 439 milhões – e a 

publicidade, 11,7%. Tal aumento, contudo, deve-se às participações da América do Sul 

e, sobretudo, da Ásia, (especialmente Índia e China), já que sete dos dez jornais pagos 

mais lidos do mundo encontram-se neste continente.52 

 No entanto, ao transpor esses dados de crescimento na circulação dos jornais 

para o Brasil, é preciso ter em mente, como bem ressalta o jornalista Luciano Martins 

Costa, a conjuntura interna brasileira dos últimos anos: “o crescimento da circulação se 

deve a fatores pontuais, como o período de crescimento econômico estável sobre um 

painel de crises agudas e sucessivas nas áreas política, social e ambiental”. Segundo 

Martins Costa, acontecimentos de grande repercussão são amplificados pelos meios 

eletrônicos, o que ajuda a aumentar o interesse pela mídia em geral: “o atentado, ou o 

escândalo, noticiado o dia inteiro na televisão, induz à busca da informação consolidada 

e da imagem estática impressa em papel”.53 

 Além disso, o jornalista lembra que, nos últimos cinco anos, houve uma 

ampliação das classes médias e também do padrão de renda em países como Brasil, 

                                                        
50 Jornal Folha de São Paulo, 08.04.2007, p.B7. 
51 Ibidem. 
52 Ibid. 
53 MARTINS COSTA, Luciano. A imprensa, entre o iluminismo e o pós-modernismo. Disponível em: 
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Índia, China, África do Sul, Rússia e antigos satélites soviéticos. E essa classe 

emergente seria, de acordo com Martins Costa, também responsável pelo aumento na 

circulação dos jornais, já que passou a buscar informações nos diários como forma de 

consolidar o seu novo status social. 

 Nesse contexto, vale destacar as observações do jornalista Alberto Dines, que 

chama a atenção para as diferenças entre os diversos países e contextos sociais e critica 

a mera transposição de realidades, combatendo o alarde mundial feito em torno do fim 

dos jornais: 

Nosso timing é completamente diferente do americano. [...].  Não há 
como negar que a imprensa americana está numa penosa enrascada, 
mas a enrascada é endógena, resultado de circunstâncias específicas, 
fruto do livre-arbítrio que foi capaz de produzir formidáveis avanços 
junto com catastróficos retrocessos. [...].  A diferença de timing não 
está apenas entre o hemisfério norte e o sul. A mesma Economist 
mostrou recentemente que enquanto declina a produção de papel de 
imprensa nos EUA, a européia aumenta. Ligeiramente, mas não 
despenca.54 

 Os resultados do “Barômetro da Redação”, que ouviu 435 editores de jornais 

diários nacionais e regionais de todo o mundo, entre outubro e dezembro de 2006, 

fornecem um quadro que de forma alguma indica o fim dos impressos: 85% dos editores 

afirmaram-se otimistas a respeito do futuro do jornalismo e 80% vêem a Internet como 

um “complemento bem-vindo” ao papel. Além disso, 35% acham que o jornal impresso 

será a plataforma principal em dez anos, contra 40% que vêem a Internet cumprindo 

esse papel e 20% que acreditam num meio ainda a ser criado. Finalmente, dois terços 

crêem que opinião e análise vão ganhar importância nos próximos anos. 55 

 Ao comentar essa pesquisa, o jornalista Luiz Weis lembra que a idéia geral não é 

nova: edições on-line e Internet como fontes primárias de informação e edições 

impressas como espaço de interpretação e aprofundamento das informações. Para Weis, 

mais importante do que as previsões dos chefes de redação entrevistados pelo 

“Barômetro”, talvez seja um fato destacado pela redatora-chefe da Reuters Media, 

Monique Villa:  

Ela disse ao editor de Comunicações do jornal britânico The Guardian 
[edição de 28 de março], Richard Wray, que, apesar dos maus agouros 
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2007. 
55 Jornal Folha de São Paulo, 08.04.2007, p.B7. 
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que pipocam em toda parte sobre o futuro dos jornais, “as empresas 
continuam investindo em novas [e caras] impressoras”, o que derruba 
a profecia segundo a qual a imprensa diária em papel está com os dias 
contados.56 

 Para Amy Mitchell, vice-diretora do Project for Excellence in Journalism 

(PEJ)57, que supervisionou o trabalho do “Estado da Mídia” e é co-autora do estudo, “os 

jornais não estão mortos ainda. Estão batalhando para descobrir como podem prosperar 

nos próximos anos e qual será a forma que a notícia vai tomar”58. Segundo Mitchell, 

velhos modelos estão desmoronando, mas os novos e sua eficácia ainda não são claros.  

O professor de Tecnologia da Informação da Universidade de Navarra, 

Francisco Sancho, esteve no Brasil na 24a Semana Estado de Jornalismo, promovida 

pelo jornal O Estado de S. Paulo, entre os dias 24 e 27 de abril de 2007. Em sua 

palestra, falou sobre os rumos do jornalismo na web e sobre a influência do modelo 

digital nos impressos, “destacando as etapas de evolução do desenvolvimento de 

conteúdo na rede, desde uma fase inicial de experimentação, entre 1995 e 1998, até os 

dias atuais, que constituem, de acordo com Sancho, uma renovação desde 2005”.59 

Em entrevista à equatoriana María Angélica Buendía60, em 2004, Francisco 

Sancho mostrava-se otimista quanto ao futuro do jornalismo digital e certo de que os 

profissionais da web teriam como desafios principais demonstrar o seu rigor técnico e 

garantir a sua credibilidade. O professor assegurou que, ao universalizar as informações, 

a Internet rompeu praticamente com todas as barreiras à comunicação, no entanto, foi 

bastante cauteloso ao criticar afirmativas como a de que ‘no futuro, tudo o que não for 

jornalismo digital não será jornalismo’. Para Sancho, na época em que concedeu a 

entrevista, o jornalismo digital não havia feito nada, senão nascer e, portanto, não se 

podia saber muito sobre o seu futuro.  

Prova disso é que mesmo os jornais mais importantes do mundo seguiam, e 

seguem, ainda hoje, sem encontrar essa ‘mina de ouro’ a que muitos especialistas se 

                                                        
56 WEIS, Luiz. Apesar dos agouros, as rotativas não param. Disponível em: 
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02 de maio de 2007. 
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referem. Como pondera o professor, o modelo de jornal digital permanece sem 

definição: “pago ou gratuito, somente com conteúdos do impresso ou com valor 

agregado, independente ou integrado às Redações...”61. Seja como for, é certo que a 

Internet tem revolucionado o mundo das comunicações, em função das oportunidades 

que oferece tanto para emissores, quanto para receptores de informações. 

A possibilidade de recorrer a todo o tipo de linguagem (texto, 
imagem, áudio, vídeo...) abre o campo da comunicação 
exclusivamente ao mundo da criatividade, no sentindo de que já não 
há desculpas para sermos negligentes na busca e transmissão de 
informação. Mas, insisto, estas possibilidades ainda estão por explodir 
no mundo dos jornais digitais. Creio que ainda falta muito tempo, 
muitíssimo, até podermos dizer que o jornalismo digital enterrou 
outros meios de comunicação. (Francisco Sancho, 2004)62 

Sobre as tensões entre o impresso e o digital, o professor espanhol acredita que 

elas sejam provocadas por uma série de fatores que podem ser resumidos da seguinte 

forma: 1) falta de entendimento entre jornalistas tradicionais e seus companheiros 

digitais, já que ambos se consideram competidores, e não uma equipe; 2) indefinição do 

modelo digital, sem que se saiba qual o caminho a seguir: reproduzir o conteúdo 

impresso na rede, ou utilizar esta para ampliar a informação ou dar notícias que ainda 

não foram publicadas; 3) indefinição do modelo empresarial – raiz de todos os 

problemas anteriores –, uma vez que as empresas não sabem claramente o que fazer 

com as suas versões digitais. 

Portanto, defende que, antes de qualquer coisa, as empresas devem definir os 

seus modelos digitais: se desejam criar um meio autônomo, com Redações 

independentes ou, o que seria mais sensato, em sua opinião, se pretendem utilizar a 

Internet para agregar valor ao produto impresso, sem estimular a competição entre 

ambos, mas sim favorecendo a criação de equipes que atuem de forma complementar:  

Resumindo: para mim, o futuro passa pela integração e pela 
complementaridade, e não pela autonomia. Se bem feito, se 
conseguirá que a versão de papel provoque mais visitas na versão 
digital, e essa que se vendam mais exemplares. (Francisco Sancho, 
2004)63 
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 Para Francisco Sancho, não há ainda um perfil específico do leitor de jornal 

digital. Este seria, segundo ele, mais um navegante da rede, porém com a diferença de 

interessar-se pelo conteúdo dos jornais: um navegante compulsivo, que olha mais do 

que lê, que recorre à versão digital do seu jornal para ver se ela acrescenta algo, que se 

lança com curiosidade aos sites dos jornais de maior prestígio para saber o que eles 

fazem... 

em qualquer caso, não creio que haja leitores digitais que não sejam 
leitores de Prensa. Nesse sentido, penso que suas expectativas são 
mais de complementaridade, de querer saber mais sobre algo que 
tenham lido no jornal, ou seguir informando-se sobre algo que esteja 
acontecendo no momento. (Francisco Sancho, 2004)64 

 A respeito dos diferentes leitores e tipos de leitura possíveis, vale destacar a 

pesquisa EyeTrack07, produzida pelo Poynter Institute, escola de jornalismo localizada 

na Flórida, nos EUA. Segundo o estudo, divulgado em março de 2007, os leitores 

prestam mais atenção às notícias on-line do que em jornal impresso: internautas que 

buscam informação na web lêem 77% do que escolhem, enquanto leitores de jornais 

impressos lêem em média 62% do conteúdo; os de tablóides ficam ainda mais atrás, 

com índice de 57%. 

De acordo com Sara Quinn, uma das responsáveis pelo projeto Poynter 

EyeTrack07, o percentual elevado de texto lido on-line surpreendeu os pesquisadores, 

derrubando o mito de que na web as pessoas têm menos tempo de atenção: “Quase dois 

terços dos leitores on-line, uma vez que escolhem um item em particular para ler, lêem 

todo o texto”, afirmou a pesquisadora, durante a conferência anual da American Society 

of Newspaper Editors (ASNE), onde o trabalho foi divulgado.65 

 O estudo foi realizado com quase 600 leitores (49% de mulheres e 51% de 

homens), com idades entre 18 e 60 anos. As pessoas leram as edições diárias dos jornais 

impressos e on-line durante 30 dias, com duas pequenas câmeras montadas sobre o olho 

direito para monitorar o que estavam lendo. A pesquisa foi feita com quatro jornais: os 

“broadsheets” (jornais de qualidade, contrapondo-se aos tablóides), St. Petersburg 

Times e Minneapolis Star Tribune de Minnesota, nas versões impressa e on-line, e os 
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tablóides Philadelphia Daily News da Pensilvânia e Rocky Mountain News de Denver, 

Colorado, apenas na versão impressa. 

 Segundo Sara Quinn, muitos especulam dizendo que leitores on-line clicam aqui 

e ali mas não lêem realmente muito ou que, no impresso, as pessoas começam no topo 

da página e vão direto até o fim. No entanto, “é difícil chegar a conclusões sem um 

olhar sistemático aos padrões gerais de leitura – especialmente quando se comparam 

formatos tão diversos, como impresso e on-line, broadsheet e tablóides” 66. Portanto, é 

disso que trata o Poynter EyeTrack07, de olhar sistematicamente através dos olhos dos 

leitores, enquanto esses lêem as publicações, para ver o que realmente os atrai e prende 

a sua atenção. 

 

7.1. Modelos em (in)definição 

 

[...] o jornalismo ponto com ainda não existe. Por enquanto, é uma 
réplica virtual e, de certa forma, improvisada do jornalismo standard, 
cujos paradigmas vêm sendo consolidados ao longo de 400 anos de 
trepidações e mudanças.67 

É certo que a Era Digital trará mudanças significativas às comunicações, no 

entanto, como se tem observado, muitas são as incertezas quanto aos padrões a serem 

adotados pela nova mídia, assim como quanto às transformações e/ou adaptações pelas 

quais passará a velha mídia, incluindo os jornais impressos. Segundo Caio Túlio Costa, 

seja no entretenimento, na informação ou na publicidade, a nova mídia tem sido apenas 

um receptáculo daquilo que já era produzido pelos veículos tradicionais. Ou seja, os 

conteúdos são os mesmos em ambas plataformas, ganhando apenas, no máximo, alguma 

extensão ou complemento na nova mídia (como a disponibilização de entrevistas na 

íntegra, mais fotos, gravações sem cortes, etc.). 

Quando um produto da mídia tradicional é transposto para a nova, 
acontece exatamente isso: ele é simplesmente transposto, 
automaticamente replicado. O texto permanece o mesmo, a imagem 
também, o som idem, o vídeo ibidem. E o internauta acaba lendo o 
mesmo velho e bom jornal numa tela de computador ou de celular, 
deparando-se com a mesma foto da revista e assistindo ao mesmo 
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vídeo da TV. A experiência é praticamente idêntica. Assim também 
muitas iniciativas on-line, sem correspondência na mídia tradicional, 
acabam replicando o modelo tradicional. O ambiente de interação e de 
inter-relacionamentos é desprezado, e a nova mídia é usada para 
prosseguir no caminho da unilateralidade e unidirecionalidade. 
(COSTA, 2006: 19) 

 Conforme artigo publicado no New York Times, em 2005, “os jornais precisam 

de uma saída iPod”. O problema, argumenta o jornalista Luciano Martins Costa, “é que, 

aparentemente, nem mesmo o NYTimes entende o que seria uma saída ‘móvel, portátil, 

renovável e desfrutável’, ou um formato de jornal realmente prazeroso”. Para Martins 

Costa, apesar das várias reuniões dos grandes empresários da mídia para discutir o 

futuro dos impressos, nada de realmente novo foi feito. O que se vê são adaptações de 

antigas práticas, “os chamados anabolizantes de circulação” – como brindes e 

encartados promocionais – para aumentar as tiragens, sem qualquer sustentabilidade.68  

 Não obstante as incertezas quanto ao futuro do jornalismo, muito se tem falado a 

respeito das ferramentas de interação. Ao que tudo indica, no ambiente das modernas 

TICs, serão elas a determinar as mais profundas mudanças nas relações emissor-

receptor. Já em 1995, o teórico canadense Derrick de Kerckhove apontava, em seus 

estudos revolucionários nas áreas da cultura e da tecnologia, a mudança de controle do 

produtor/emissor para o consumidor/utilizador. Isto é, a transformação de uma minoria 

de utilizadores em seus próprios produtores, ou o que ele chamou de “prosumidores”.  

Tal como as velhas estruturas do poder monárquico tiveram de ser 
derrubadas e literalmente decapitadas para dar espaço ao povo no 
processo democrático, o presente panorama das comunicações e do 
controle de informação poderá ter de vir a ser lançado para fora da 
nossa existência. (KERCKHOVE, 1997: 95) 

 Dez anos depois, em 2005, o patriarca da News Corporation, Rupert Murdoch, 

reconheceu, em discurso na Conferência Anual da American Society of Newspaper 

Editors (ASNE), que o novo cenário ameaça a hegemonia dos conglomerados da grande 

mídia. Ao citar Jeff Jarvis, um dos mais influentes pesquisadores sobre o futuro do 

jornalismo, Murdoch deu sinais de que Kerckhove estava certo em sua previsão. Eis o 

                                                        
68 MARTINS COSTA, Luciano. Grandes jornais não enxergam a saída. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=413IMQ003. Consultado em: 28 de 
dezembro de 2006. 
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que disse Jarvis: “Dê às pessoas o controle da mídia, elas o usarão. Não dê às pessoas o 

controle da mídia, você as perderá”69.  

 Repetida por um magnata da imprensa norte-americana, a frase soa como um 

alerta grave aos poderosos da mídia. Murdoch explicou que são os jovens, a quem 

chamou de “nativos digitais” – indivíduos familiarizados com a Rede desde o 

nascimento, que navegam pela Internet com a naturalidade de quem anda de carro –, 

que ameaçam a imprensa tradicional, ao migrarem para a web como fonte de 

informação:  

O que está acontecendo diante de nós é uma revolução na maneira 
como os jovens se informam. Eles não se apóiam mais nos matutinos 
para se atualizar em notícias. Eles não aceitam mais figuras 
superiores, quase divinas, que lhes indicam o que é importante. E nem 
muito menos notícias apresentadas como um sermão. Eles querem as 
suas notícias, no momento em que eles necessitarem delas. Querem ter 
o controle dos seus canais de informação, em vez de serem 
controlados por eles. Querem fiscalizar, checar e oferecer um enfoque 
diferente.70 

 Segundo Murdoch, esta atitude dos jovens tem deixado perplexos os “imigrantes 

digitais” – aqueles com mais de 40 anos –, mas a mídia tradicional responde a tudo isso 

de forma muito lenta: “Os bons tempos acabaram. A evolução dos acontecimentos está 

contra nós”, disse, ao lembrar que, há muito, nada tem sido feito para frear a queda na 

circulação dos jornais. Para o todo-poderoso da News Corporation esta inércia pode ser 

interpretada em função dos séculos de monopólio da informação pelos jornais, anos nos 

quais, mesmo com o surgimento da televisão, a perda de leitores foi mascarada pelo 

crescimento demográfico e pela lucratividade da indústria impressa. Ainda assim, 

Murdoch previu futuro promissor, com a manutenção dos impérios de mídia: 

Assim como as pessoas tradicionalmente começam o seu dia com café 
e jornal, no futuro, nossa esperança deve ser a de que, para aqueles 
que começam o seu dia on-line, eles o façam com café e nosso 
website. [...]. Eu estou confiante de que nós não iremos apenas 
melhorar as nossas chances de sucesso no mundo on-line, mas 
principalmente, melhorar nossos atuais jornais impressos. O sucesso 
no mundo on-line irá, eu penso, produzir um sucesso ainda maior na 
mídia impressa. Otimizando as nossas operações e nos tornando mais 

                                                        
69 Discurso de Rupert Murdoch à ASNE. Disponível em: 
http://www.newscorp.com/news/news_247.html. Consultado em: 24 de maio de 2007. 
70 Ibidem. 
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ágeis. Alterando o nosso jeito de escrever e editar histórias. Ouvindo 
mais atentamente os nossos leitores71.   

Para Caio Túlio Costa, entretanto, a perda do monopólio da manipulação ou, 

simplesmente, do poder da grande mídia, é inevitável. Ainda que concorde que seja 

mais fácil transferir credibilidade de um veículo tradicional para a web, Túlio Costa 

argumenta que algo de estratégico mudou com a Internet:  

[...] a velha mídia, e com ela os seus profissionais de comunicação não 
são mais os atores principais e determinantes no espetáculo da 
comunicação. Até há pouco tempo dividiam orgulhosamente esse 
papel principal com as fontes de informação. Agora apareceram uns 
atores pequeninos que são, ao mesmo tempo, incontáveis. Estão 
dispostos a roubar um pedaço dessa atenção. Esses atores são os 
internautas. (COSTA, 2006: 29) 

 Em tempos de “prosumidores”, entra em cena o chamado “jornalismo cidadão”, 

ou “jornalismo participativo”, ou ainda “jornalismo colaborativo”, aquele feito com a 

ajuda dos antigos leitores/consumidores, que agora também são produtores de 

informação. Nesse contexto, vale citar o jornal on-line sul coreano OhmyNews, 

considerado a experiência mais revolucionária quando o assunto é jornalismo 

participativo. O jornal completou sete anos em fevereiro de 2007, conquistou 

visibilidade mundial e sucesso, indo de encontro ao ceticismo daqueles que não 

acreditavam na incorporação de leitores à produção de notícias. 

Logo depois do seu lançamento, o OhmyNews tinha pouco mais de 
700 “jornalistas cidadãos” voluntários. Hoje já são mais de 50 mil e o 
objetivo da “reinvenção” é chegar aos 100 mil, conforme anunciou o 
seu fundador. O jornal tem surpreendentes 800 mil visitantes únicos e 
dois milhões de acesso por dia. Conseguiu montar uma rede de 100 
colaboradores em todo mundo, inclusive no Brasil, [...].72  

 Conforme o jornalista Carlos Castilho, o fundador do website, Ho Yeon-ho, está 

reestruturando o jornal, influenciado pela chamada Web 2.0 ou Web Social, na qual a 

lucratividade de um domínio está diretamente atrelada à participação do usuário. Como 

informou a matéria de capa da edição da Revista Time de dezembro de 2006,  

a nova Web é muito diferente (...das concepções anteriores sobre o 
papel da rede...). É uma ferramenta para juntar pequenas contribuições 
de milhões de pessoas e fazê-las relevantes. Os consultores de Silicon 

                                                        
71 Ibid. 
72 CASTILHO, Carlos. OhmyNews quer reinventar o jornalismo cidadão para enfrentar dilemas 
financeiros. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=2&dia=02&mes=4&ano= 2007. 
Consultado em: 02 de abril de 2007. 
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Vallery a chamam de Web 2.0, como se ela fosse a nova versão de 
algum software antigo. Mas, na realidade, ela é uma revolução73. 

 Nesta mesma edição, a Time elegeu “you” (você) a personalidade do ano, 

reconhecendo a emergência da Web 2.0 e a importância do leitor/internauta na 

construção de conteúdos. Para Castilho, tudo isso sugere que estamos começando a 

viver um mundo dividido em duas culturas e “a grande incógnita é como a socialização 

crescente favorecida pela Web vai conviver com as normas capitalistas de produção no 

mundo físico”.74    

 No entanto, como bem adverte Pierre Lévy, 

a escolha não é entre a nostalgia de um real datado e um virtual 
ameaçador ou excitante, mas entre diferentes concepções do virtual. A 
alternativa é simples. Ou o ciberespaço reproduzirá o mediático, o 
espetacular, o consumo de informação mercantil e a exclusão numa 
escala ainda mais gigantesca que hoje. [...]. Ou acompanhamos as 
tendências mais positivas da evolução em curso e criamos um projeto 
de civilização centrado sobre os coletivos inteligentes. (LÉVY, 1996: 
117) 

Considerado um dos maiores pensadores da tecnociência, em “O que é o 

virtual?”, Lévy propõe uma terceira possibilidade aos antagonismos que rapidamente se 

definem frente a toda revolução. O autor adverte que as idéias “apocalípticas” e 

“integradas” são insuficientes para a compreensão dos processos de virtualização e 

esclarece: “[...] enquanto tal, a virtualização não é nem boa nem má, nem neutra” 

(LÉVY, 1996: 11). 

Para o professor espanhol Francisco Sancho, a possibilidade de que qualquer 

cidadão se converta em informante, sem dúvida, é uma das grandes virtudes da Internet. 

No entanto, isto também pode ser extremamente perigoso para o jornalismo, na medida 

em que qualquer um pode difundir informação falsa, sem rigor, incompleta, e o 

jornalista incorrer no erro de dar-lhe credibilidade, simplesmente, “porque viu na 

Internet”.75 

                                                        
73 _________. Revista Time demora quatro anos para reconhecer a Web 2.0. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=2&id={ECEFDF4B-D177-47B5-BBFD-
E713D72AEF6C. Consultado em: 18 de dezembro de 2006.   
74 CASTILHO, Carlos. Revista Time demora quatro anos para reconhecer a Web 2.0. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=2&id={ECEFDF4B-D177-47B5-BBFD-
E713D72AEF6C. Consultado em: 18 de dezembro de 2006.   
75 Disponível em: http://www.comminit.com/la/entrevistas/laint/entrevistas-104.html. Consultado em: 25 
de maio de 2007. 
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Nesse sentido, chama a atenção a publicação de um roteiro que ajuda o 

internauta a checar as verdades na web. O guia, publicado pelo semanário português 

Expresso, não por acaso, reforça a credibilidade da mídia tradicional e, principalmente, 

dos grandes títulos de grupos já estabelecidos, ao alertar para os riscos das informações 

disponibilizadas na Rede.  

As recomendações são cinco (mantida a sintaxe lusíada do original): 
1. Se encontrou uma notícia cujo conteúdo oferece dúvidas, procure a 
mesma informação em “site”s de jornais, de agências noticiosas ou de 
outros órgãos de comunicação conhecidos. Se não encontrar, duvide 
do que leu. 
2. Tenha sempre presente que um “site” pessoal ou um blogue não 
tem a responsabilidade social de um “media”, nem os autores estão 
sujeitos ao mesmo grau de exposição que os jornalistas e os directores 
dos jornais, imputáveis legalmente pela publicação de notícias falsas. 
3. Tente criar o hábito de ler, ver ou ouvir as notícias sempre em 
“site”s de órgãos de comunicação social com linhas editoriais claras e 
provas dadas no que toca à credibilidade da informação publicada. 
4. Não confunda factos com opinião nem com participação dos 
leitores. A informação jornalística divide-se sobretudo entre o que é 
noticioso e o que é opinativo. Se um cronista se pronuncia sobre um 
determinado acontecimento está a dar a sua visão e não outra notícia 
sobre o mesmo assunto. O mesmo se passa com os comentários 
deixados nos “site”s pelos leitores junto das notícias. 
5. Seja para conteúdos jornalísticos seja para qualquer outro tipo de 
conteúdos na net, inclusive comerciais, tenha o cuidado de verificar se 
há contactos no “site” onde consta a informação (ficha técnica, 
morada, telefone, endereço de “mail” etc). Caso não existam duvide 
da veracidade dos mesmos; o anonimato é normalmente o caminho 
usado para campanhas que apenas visam descredibilizar pessoas ou 
marcas76. 

 Diante de tudo isso, vale ressaltar um artigo do professor Muniz Sodré, também 

disponível no Observatório da Imprensa, no qual ele discorre sobre a forma da notícia. 

Segundo Sodré, os jornalistas cultivam o hábito de, presunçosamente, apoiarem-se na 

idéia de que expressam a verdade dos fatos sociais. No entanto, nunca é demais lembrar 

que a chamada “credibilidade”, base de sustentação do conhecimento jornalístico, traz 

consigo não a garantia da verdade, mas sim da veracidade, “entendida como um apego 

ou uma inclinação para a verdade consensualmente estabelecida em torno do fato”.77 

 
                                                        
76 WEIS, Luiz. Guia para checar as verdades da web. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=416ENO001. Consultado em: 16 de janeiro 
de 2007. 
77 SODRÉ, Muniz. A forma gloriosa da notícia. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=428IMQ002. Consultado em: 10 de abril de 
2007. 
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7.2. A função social do jornalismo 

 

Se a informação é realmente a chave da economia de hoje, pode vir a 
ser útil ter em conta que a informação é a única substância que cresce 
com o uso, em vez de decrescer, como acontece com os recursos 
naturais. Estamos perante uma economia de abundância. Esta 
economia só irá ter efeito quando a infra-estrutura permitir realmente 
o acesso universal que acontecerá, naturalmente ou à força, quanto 
mais cedo melhor. (KERCKHOVE, 1997: 95) 

O discípulo canadense de Marshall McLuhan afirma que uma revolução social e 

política pode ser necessária para garantir o acesso de todos às novas formas de 

comunicação, ou seja, às tão faladas Tecnologias da Informação e Comunicação, 

responsáveis pela ressignificação das práticas capitalistas. É em função das TICs que se 

vive hoje na chamada Sociedade da Informação e do Conhecimento, caracterizada pelas 

inovações tecnológicas, pela convergência de informações e pela confluência dos 

diversos veículos, propiciada pelos sistemas digitais.  

Não obstante, como afirma o presidente da assembléia geral do PSL-Empresas 

(Projeto de Organização das Empresas de Software Livre), Ricardo Filipo, as TICs 

interferem “na forma como as informações fluem nos meios físico, social e psíquico de 

um ambiente humano, abrangendo portanto o contexto dos equipamentos eletrônicos, 

sonoro, visual, sensitivo e o contexto humano dos relacionamentos”78. Logo, como bem 

adverte a jornalista Paula Villela, governo e sociedade civil precisam conhecer 

verdadeiramente as TICs para poderem participar ativamente da construção da 

Sociedade da Informação. 

Mais do que saber do que se trata, é preciso que haja um programa efetivo de 

inclusão digital da grande massa excluída da população; indivíduos que não tem acesso 

não só às ferramentas técnicas, mas, principalmente, ao conhecimento necessário para 

usufruir as novas tecnologias. Há muito, intelectuais alertam para esta questão, 

ratificada em julho de 2006 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud). Divulgado no ano passado, estudo realizado no Chile – país latino-americano 

mais avançado no uso da Internet e de aparelhos celulares – confirmou que o 

desenvolvimento tecnológico por si só não levará ao desenvolvimento humano. 

                                                        
78 VILLELA, Paula. As TICs precisam ser explicadas na mídia. Disponível em: 
http://www.comunicacao.pro.br/setepontos/20/ticsnamidia.htm. Consultado em: 22 de maio de 2007. 
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“Para apropriar-se das potencialidades das novas tecnologias não basta 
que existam aparelhos abundantes e conexões de boa qualidade”, diz o 
relatório. “Isso depende de maneira muito importante de que os 
usuários individuais e coletivos disponham de um conjunto de 
condições objetivas e subjetivas, entre elas capacidade para definir 
reflexivamente os fins de uso, a possessão de vínculos sociais amplos 
ou a existência de regulamentações que assegurem o respeito dos 
direitos das pessoas no espaço virtual”.79 

Ou seja, como ressalta Marcelo Medeiros, do Observatório de Políticas Públicas 

de Infoinclusão (OPPI), para os que possuem capacidades básicas de exploração do 

potencial da Internet, várias oportunidades se abrem. No entanto, para aqueles que não 

possuem tais habilidades, as barreiras permanecem de pé. Em outras palavras, conforme 

advertiu a professora Raquel Paiva, “o avanço tecnológico não responde pela 

humanização da nossa sociedade”80, já que as TICs podem ser utilizadas tanto para 

transformar, quanto para acentuar as relações de poder. 

Na conferência de abertura do XII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação da Região Sudeste (INTERCOM-Sudeste), em 16 de maio de 2007, a 

professora Sônia Virgínia Moreira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

também chamou a atenção para o aprofundamento das desigualdades sociais na Era 

Digital. Em sua argumentação, a professora frisou que é o conhecimento que diferencia 

os cidadãos. Conhecimento que, segundo ela, não está na Internet, mas sim nos livros e 

nas pessoas.  

A Internet é apenas a ferramenta, contém informações infinitas, mas saber 

encontrá-las é a questão, explicou Moreira, lembrando que diante da infinidade de 

conteúdos disponíveis na web, de nada adianta saber lidar com a técnica, se o indivíduo 

não dispõe do conhecimento para buscar aquilo que precisa. O diferencial, disse ela, 

está entre aqueles que são capazes, e os que não o são, de determinar “As palavras-

chave” de uma busca. 

A exclusão digital mais importante não é o acesso a uma caixa. É a 
habilidade de se tornar poderoso com a linguagem que esta caixa 
trabalha. Senão somente poucos podem escrever com esta língua, e 
todo o resto está reduzido a ser apenas leitores (DALEY apud 
LEMOS & COSTA, 2005: 3) 

                                                        
79 MEDEIROS, Marcelo. TICs ajudam? Disponível em: http://www.serpro.gov.br. Consultado em: 22 de 
maio de 2007. 
80 XII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE, 
Juiz de Fora, maio de 2007. Painel Comunicação e Sociedade.  
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Os pesquisadores do GPC/Ciberpesquisa, da Universidade Federal da Bahia, 

André Lemos e Leonardo Costa, realizaram estudo demonstrando que a “inclusão 

digital” nem sempre leva à “inclusão social”. E foram além, ao questionarem os projetos 

de “inclusão” adotados na cidade de Salvador, foco da pesquisa. Segundo Lemos e 

Costa, estes projetos privilegiam o capital técnico, em detrimento dos capitais social, 

cultural e intelectual, tão ou mais necessários ao processo de inclusão.  

Incluir não deve ser apenas uma simples ação de formação técnica dos 
aplicativos, como acontece na maioria dos projetos, mas um trabalho 
de desenvolvimento das habilidades cognitivas, transformando 
informação em conhecimento, transformando utilização em 
apropriação. (LEMOS & COSTA, 2005: 9) 

 Não obstante as ferramentas de interação da web e a valorização do 

internauta/emissor com a Web 2.0, tem-se observado que a Internet caminha muito mais 

para o corporativismo do que para a cooperação. Foi o que constatou o correspondente 

do jornal O Globo em Londres, Fernando Duarte, ao afirmar, em matéria publicada em 

08 de abril de 2007, que os padrões de controle no ciberespaço são extremamente fortes, 

superando mesmo os do mundo físico – vale lembrar que os portais concentram o 

tráfego de buscas e de anunciantes na web. Duarte cita o estudo do economista norte-

americano Eli Noam, publicado em 2003 pela Universidade de Oxford, comprovando 

que a Internet, já naquele ano, apresentava alto índice de concentração de poder 

econômico.  

o poder de poucos sobre muitos tem efeitos impressionante nas 
atividades dos usuários, criando um paradoxo: ao mesmo tempo em 
que as barreiras para se disponibilizar informações na Internet são 
praticamente inexistentes na comparação com a mídia tradicional, o 
mesmo não pode ser dito na hora de capturar as atenções de quem 
surfa a grande rede. Apenas três portais de informação e 
entretenimento (AOL, MSN e Yahoo!) concentram 40% do tempo 
passado pelos usuários americanos on-line, por exemplo.81 

Alexander Grous, especialista em Internet da London School of Economics 

(LSE), revela que entre 1985 e 2005 o número de empresas que detinham o controle de 

veículos de comunicação (rádio, TV, jornais e cinema) caiu de 50 para cinco. Segundo 

Grous, era inevitável que os grandes conglomerados expandissem os seus domínios para 
                                                        
81 A matéria pode ser lida na íntegra no post de Luiz Weis: Internautas independentes são “estrelinhas 
numa galáxia distante”. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id=%7bF91ADB9F -7045-41A8-B420-
9AB1A5ED 7F99%7d&id_blog=3.  
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a Internet. “Sempre haverá espaço para nichos, especialmente de negócios”, diz, “mas é 

inocente pensar que rebeldes derrubarão grandes poderes. O máximo que conseguirão 

será brilhar como estrelinhas numa galáxia gigante”82.  

O mesmo já constatava o professor Dênis de Moraes, em artigo publicado em 

junho de 2000, na Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. O texto “A 

hegemonia das corporações de mídia no capitalismo global” trata da estrutura de 

oligopólios enquanto eixo preponderante do modelo organizacional dos grandes 

conglomerados multimídias. Esses, de acordo com Moraes, foram concebidos para 

exercer hegemonia em todas as frentes da revolução digital: 

As empresas com especializações únicas definham. [...]. O equilíbrio 
de forças alterou-se por completo. [...]. A supremacia dos grupos 
transnacionais acentua uma brutal retenção de poderes econômicos e 
estratégicos. Só os grandes players dispõem de meios de pressão para 
orientar as regulamentações a seu favor, como também os capitais 
necessários para suportar o custo de fusões e aquisições ou os 
investimentos em novas infra-estruturas tecnológicas, como a Internet, 
em franco crescimento. (MORAES, 2000) 

Além disso, é importante notar que a Rede, fonte incomensurável de dados e 

informações, organiza-se ainda mais intensamente com base na segmentação de 

conteúdo. Num ambiente em que cada qual pode criar o seu próprio website e 

disponibilizar informações através do seu blog pessoal, por exemplo, é cada vez mais 

difícil encontrar um espaço de debate plural, no qual se priorize o interesse coletivo. Por 

mais bem intencionados que sejam, os diversos blogs não conseguem muito mais do 

que expor as opiniões dos seus criadores, na maioria das vezes, servindo de palco para 

as suas próprias preocupações, frustrações, aspirações... enfim, para a exposição de sua 

visão de mundo. É por isso que Paul Saffo, um dos diretores do Instituto do Futuro, da 

Califórnia, adverte que nesse ambiente   

cada um de nós pode criar o nosso próprio jardim murado de mídia 
pessoal, que nos circundará com informações confortadoras e 
confirmadoras, deixando de fora, completamente, tudo que conflitar 
com a nossa visão de mundo. Isso é dinamite social [cujo resultado 

                                                        
82 Ibidem. 
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poderá ser] a erosão do espaço público intelectual que mantém a 
sociedade junta.83  

 Como observa Héris Arnt, as novas tecnologias têm contribuído para acelerar a 

tendência à especialização e à fragmentação das diferentes mídias, com a proliferação 

de títulos e websites voltados para atender às demandas de grupos específicos do 

mercado. No entanto, é importante lembrar que, apesar da excessiva segmentação do 

jornal impresso, este ainda é um meio que “conserva a sua formatação original em 

‘mosaico’, abrigando a pluralidade de assuntos, temas, enfoques que refletem os 

diversos segmentos em que se fragmenta a sociedade” (ARNT, 2002: 7). Daí a 

premência de se discutir a prática de fragmentação de conteúdos (através da montagem 

de editorias e da cadernização) nos impressos, sob o risco de que os jornais de papel 

percam não só o seu caráter plural, mas, principalmente, a sua unidade e, então, a sua 

relevância social. 

 É certo que a segmentação dos jornais facilita a organização dos temas na 

Redação e torna mais ágil a leitura, já que cada qual pode rapidamente encontrar os 

assuntos de seu interesse imediato. Contudo, como bem afirma o jornalista Luciano 

Martins Costa, tem-se observado “um fenômeno inverso ao que se pretendia – a redução 

do número de leitores – e a dificuldade que tem a imprensa para recuperar seu caráter 

universalista”84. Ou seja, segundo Martins Costa, o desenvolvimento de especializações 

nas Redações favoreceu o isolamento dos profissionais em diversos núcleos temáticos, 

dificultando “a obtenção de uma visão geral dos fatos e a realização de um trabalho 

integrado, quando necessário”85.  

 Em tempos de mídia digital, as conseqüências dessa tendência à fragmentação e 

à especialização podem ser fatais para os jornais impressos. Nesse sentido, vale destacar 

o comentário de uma leitora do Observatório da Imprensa ao artigo anteriormente 

citado: 

Ainda há o seguinte fato: um belo dia, o leitor acostumado a ler 
apenas a Revista X, o Caderno Y, o Suplemento tal dá-se conta que, 

                                                        
83 Apud WEIS, Luiz. “Jornal” de 163 anos se apaixona pela blogosfera. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=377IMQ012. Consultado em: 22 de abril de 
2006. 
84 MARTINS COSTA, Luciano. Estrutura das redações facilita o centralismo. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=425IMQ001. Consultado em: 20 de março 
de 2007. 
85 Ibidem. 
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para ler tão pouco, o jornal está caro... Pára de assinar, de comprar. 
Outro aspecto - do ponto de vista do leitor: se ele tivesse que procurar 
as matérias que lhe interessassem, certamente encontraria outras talvez 
mais interessantes a ele. Como está tudo acoplado em um caderno, a 
leitura fica empobrecida e o objetivo do jornal - fornecer informação 
diversificada - completamente perdido. (Ana Zanelli, Rio de Janeiro-
RJ, professora)86 

 Além disso, falta aos jornais e jornalistas a sensibilidade para perceberem 

mudanças no padrão de percepção da realidade por parte dos leitores, como fica claro 

nas pesquisas continuadas divulgadas pela historiadora Samyra Crespo, diretora do 

Instituto de Estudos da Religião (Iser): “O olhar do cidadão se dá cada vez mais sobre a 

totalidade do cenário observado. Isso quer dizer que a sociedade não vê separadamente 

a economia e a política, a educação e a saúde”87, diz o estudo. 

 Ou seja, a dita “Sociedade da Informação” carece, hoje, de informações de 

qualidade, devidamente contextualizadas, nas quais os fatos sejam abordados em toda a 

sua complexidade, isto é, com “profundidade”. Nesse ínterim, vale lembrar, com o 

professor Muniz Sodré, que há diferentes “níveis de significação possíveis de um fato: a 

escolha do nível superficial ou do profundo depende do sistema de produção de 

conhecimento a ele pertinente”. 88  

Sodré cita o jornalista norte-americano Robert Ezra Park, da Escola de Chicago, 

que assinalava dois tipos de conhecimento na notícia: o acquaintance with 

(“familiaridade com”) e knowledge about (“saber sobre”), distinguindo-os pelo grau de 

profundidade. O primeiro, não-sistemático e fragmentário, partilhado em maior 

extensão; o segundo, mais sistemático ou analítico.  

Diante da crise do jornal impresso, muitos têm apostado na idéia do “saber 

sobre” como diferencial para esse veículo. Dentre eles, o jornalista Alberto Dines, que 

defende: “É da natureza do jornalismo impresso ser qualitativo. O jornal tem que 

selecionar o que é importante e ir fundo” (DINES apud ABREU et al., 2003: 165). E 

também Marcio Rogério Flizikowski, jornalista e professor da Escola Superior de 

Ensino Empresarial e de Informática (Eseei), de Curitiba, para quem o jornalismo 

                                                        
86 Ibid. 
87 MARTINS COSTA, Luciano. A mídia precisa enxergar a pauta social. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=434IMQ002. Consultado em: 22 de maio de 
2007. 
88 SODRÉ, Muniz. A forma gloriosa da notícia. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=428IMQ002. Consultado em: 10 de abril de 
2007. 
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impresso diário deve sofrer um processo de “revistalização”, aproximando-se do 

modelo de revista, com vantagens sobre as edições tradicionais semanais, quinzenais e 

mensais: 

O jornalismo impresso já perdeu para a Internet a batalha da 
velocidade da informação e, assim, restou para ele a disputa no campo 
da qualidade. Neste ponto, o modelo de jornalismo de revista está à 
frente. As revistas se caracterizam pela prática da interpretação, 
análise e aprofundamento, além de apelarem para uma maior 
qualidade, tanto estética quanto física, com a utilização de cores e 
técnicas de comunicação visual em conjunto com um papel de maior 
qualidade e melhor acabamento.89   

   A despeito de todas previsões e especulações, vale salientar, como ponderou 

Nelson Traquina – professor da Universidade Nova de Lisboa e presidente do Centro de 

Investigação Media e Jornalismo –, em entrevista a Mozahir Salomão, em 15 de maio 

de 2007, que  

a importância do jornalismo continua tendo a ver com a projeção de 
acontecimentos, problemáticas e na maneira de defini-los: o seu 
agendamento. [...]. O jornalismo continua sendo muito importante 
numa realidade que é cada vez mais fragmentada, no sentido de que 
com certeza, hoje em dia, há uma grande multiplicidade de fontes 
possíveis de informação. [...]. Tem que haver alguém, afinal, que se 
ocupa de gerir a informação do dia-a-dia. De hierarquizá-la. 
(TRAQUINA, 2007)90  

 Logo, pode-se inferir que o que está em questão, com o advento da mídia 

digital, é o jornal e não o jornalismo. Impresso ou digital, ele continuará existindo 

enquanto houver a necessidade de pessoas capacitadas a gerir informações, a selecionar 

e apontar o que de mais importante aconteceu no dia, em meio à infinidade de 

informações disponibilizadas a todo o momento e em tempo real através das tecnologias 

digitais de comunicação. Espera-se, contudo, que independente do formato, o 

jornalismo possa contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, 

porque menos fragmentada e desigual. 

 
 

                                                        
89 FLIZIKOWSKI, Marcio Rogério. As tendências do jornalismo impresso. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=421IMQ003. Consultado em: 19 de 
fevereiro de 2007. 
90 Apud SALOMÃO, Mozahir. Jornalistas não ligam para a teoria. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=433DAC001. Consultado em 15 de maio de 
2007. 
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8. Conclusão 

 

“Definir é limitar”, já dizia o escritor irlandês Oscar Wilde (1854-1900). E 

limitar é reduzir, restringir, não ir além, contentar-se. Ao longo deste trabalho, 

procurou-se demonstrar como a segmentação pode ser prejudicial à prática de um 

jornalismo de qualidade, isto é, um jornalismo efetivamente comprometido com a tarefa 

de informar as pessoas, de capacitá-las para compreenderem os fenômenos sociais e 

atuarem de modo consciente na realidade. 

O modelo de fragmentação dos jornais em editorias e cadernos temáticos impõe 

a classificação como base do processo de produção da notícia. Ao se deparar com um 

fato, o jornal, de antemão, atribui-lhe um rótulo, enquadra-o em uma seção, definindo a 

que área ele pertence, o local em que será publicado e, principalmente, como será 

abordado. A partir de então, haverá profissionais encarregados da cobertura daquele 

fato; indivíduos que trabalham na seção escolhida e que, portanto, estão habituados a 

lidar (apenas) com os assuntos pertinentes àquela área particular. Profissionais que 

passam a contentar-se em imprimir um, e somente um, viés específico às suas matérias, 

limitados pela palavrinha impressa no topo das páginas.  

Se for esporte, não é economia; se for economia, não é política; se for política, 

não é saúde; se for saúde, não é entretenimento; se for entretenimento, não é ciência; se 

for ciência não é cidade; se for cidade, não é internacional; ... “Ou isto ou aquilo: ou isto 

ou aquilo...”, e como no poema de Cecília Meireles (1901-1964), o jornal segue vivendo 

de escolhas diárias.  

Falar um pouco de cada assunto, mas s-e-p-a-r-a-d-a-m-e-n-t-e, focar nas 

questões da editoria, não ir além, atingir públicos específicos, segmentar, fragmentar, 

fracionar, dividir, reduzir, restringir, limitar, delimitar... Definir o real e apresentá-lo 

diariamente a diferentes leitores: cada qual poderá escolher a sua versão, aquilo que lhe 

interessa. As coisas não dependem uma das outras, não há relação, não há co-relação. 

Um noticiário partido para uma sociedade partida.  

Essa lógica da segmentação, entretanto, não é exclusiva aos jornais impressos. 

Como exposto no primeiro capítulo, a classificação está presente em todas as atividades 

humanas, no processo mesmo de apreensão, compreensão e representação do real. A 

divisão da ciência e o próprio estudo dos seres e dos fenômenos naturais e sociais não 
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deixam dúvidas de que a humanidade está acostumada a perceber a realidade de forma 

fragmentada. O que é cultural tornou-se natural, e daí a dificuldade para, primeiro, se 

reconhecer o problema e, então, se refletir sobre novas possibilidades de apreensão e 

representação do real. 

Este estudo se propôs justamente a reconhecer a existência do problema e a 

questionar a segmentação dos jornais como sendo algo natural, ressaltando os interesses 

subjacentes a esta prática e as conseqüências desse modelo para o bom cumprimento da 

função social do jornalismo. Fica, portanto, o espaço para outras pesquisas que possam 

refletir sobre novas possibilidades de apreensão e representação do real, não apenas no 

jornalismo impresso, mas no campo da Comunicação como um todo.  

A propósito, este trabalho teve como foco a segmentação no jornalismo 

impresso da grande mídia. Mas é possível ainda verificar como se dá a segmentação em 

outros veículos, como o rádio, a televisão e, especialmente, as novas mídias. Pesquisas 

que analisem a segmentação da programação e dos conteúdos nesses meios e, de forma 

mais específica, a segmentação dos produtos jornalísticos, podem contribuir 

sobremaneira para os estudos da Comunicação, para o entendimento de seus processos 

e, principalmente, para o aproveitamento da técnica em benefício social, e não apenas 

mercadológico. 

Ao eleger como objeto principal o jornalismo impresso, procurando repensar o 

seu formato como estratégia para sair da crise em que ele se encontra, este trabalho não 

pretendeu lamentar o possível fim dos jornais, nem tampouco antecipar um futuro 

terrível, ameaçado pela ausência dos impressos. A idéia é exatamente contrária: se não 

tiverem mais uma função, um papel social a cumprir, ou seja, algo a oferecer que 

realmente acrescente aos leitores, é melhor mesmo que desapareçam. 

Em outras palavras, não se ambicionou aqui apresentar uma visão nostálgica de 

um passado sem as modernas TICs, mas de repensar o formato dos jornais no contexto 

da comunicação digital e refletir sobre a necessidade de adaptações para que estes 

tenham o seu espaço, e não sejam meros reprodutores de notícias já veiculadas. Como 

foi discutido no último capítulo, o diferencial dos jornais impressos é terem pessoas 

capacitadas a restringir o espectro de informações, a indicar o que seria mais relevante 

para o leitor num dado dia e aprofundar o assunto.  
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Por esta razão, defende-se que o jornalismo impresso deve buscar a qualidade, 

procurando, sempre que possível, ser extensivo, explicativo, analítico e interpretativo. O 

que implica, dentre outras ações, estar apto a estabelecer relações, a contextualizar e a 

desenvolver os temas a partir de diferentes pontos de vista, e não de forma segmentada e 

fragmentária.  

Ou Isto ou Aquilo  
Ou se tem chuva e não se tem sol 
ou se tem sol e não se tem chuva! 
Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 
É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo em dois lugares! 
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
ou compro o doce e gasto o dinheiro. 
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 
e vivo escolhendo o dia inteiro! 
Não sei se brinco, não sei se estudo, 
se saio correndo ou fico tranqüilo. 
Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo.  
(Cecília Meireles)91 

 Ao contrário do eu-lírico, o jornalismo pode esquivar-se das escolhas 

excludentes. Optar pelo “e”, no lugar do “ou”, já é um passo em direção a abertura das 

áreas temáticas, ainda que estas não deixem de existir de todo. Não obstante, 

respondendo a dúvida presente no poema: o melhor seria se se pudesse ter sempre isto e 

aquilo... e aquilo outro também. Ou seja, melhor mesmo seria se, ao ler uma notícia, o 

leitor pudesse encontrar ali, se não todos, a maior parte dos fatores relacionados ao 

assunto em questão, fossem eles políticos, econômicos, culturais, de ordem local, 

nacional ou internacional, relativos à ciência e à tecnologia, ao meio-ambiente, ao 

esporte, às artes, ao lazer, aos negócios, à moda, à educação, à saúde, ao turismo, etc., 

etc., etc.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
91 MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. 19a Impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 1a 
Edição: 1964. 
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