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Resumo 

 

Este trabalho é parte das reflexões desenvolvidas no Laboratório de Leitura 

Crítica da Mídia da Universidade Federal de Goiás. O texto faz uma análise da tradição 

histórica do estudo dos gêneros jornalísticos no Brasil, sua relação com a metodologia 

da Análise de Conteúdo e sua importância para compreensão do jornalismo como 

atividade inserida na tripla dimensão do jornalismo enquanto atividade desenvolvida por 

grandes empresas, mas cujo suporte é a ética e a técnica. 
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Introdução 

Na literatura da área de jornalismo, a questão dos gêneros é, ao mesmo tempo, 

fundamental e difusa. Em princípio, os gêneros jornalísticos são elementos essenciais 

para a prática profissional sendo, portanto, previsível sua classificação com base na 

ocorrência empírica resultante da prática discursiva profissional (a notícia, a 

reportagem, o editorial etc.). Gêneros jornalísticos, por princípio, são domínios 

profissionais, algo que todo jornalista em princípio conhece e tem condições de 

produzir, modelos textuais relativamente previsíveis - embora com flexibilidade 

suficiente para abrigarem novos temas, assuntos e formações discursivas. No entanto, 

como acontece com grande parte das coisas sobre as quais “todos sabem o que é”, a 

classificação dos gêneros envolve aspectos mais aprofundados, pois refletem aspectos 

relativos a estratégias e intenções do autor e do próprio veiculo jornalístico. 

Desta forma, é previsível que, na academia, essa classificação tenha se 

complexificado e se tornado mais plural, envolvendo categorias mais amplas e de 

caráter tipológico, delimitados a partir de múltiplos olhares e filtros teóricos. A essa 

multiplicidade soma-se a categorização por formatos, que são vistos ao mesmo tempo 
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como unidades que compõem subdivisões dos gêneros, mas também como 

manifestações particulares ou únicas que, não podendo ser inseridas em grupos mais 

amplos, são definidas a partir de suas características singulares. 

Ainda que de forma ampla os gêneros devam ser compreendidos como um 

mecanismo de textualização da notícia, "são pouco conhecidos, em termos acadêmicos, 

os mecanismos linguísticos/sociais que caracterizam esses gêneros textuais" (BONINI, 

2003, p.205).  

De fato, embora nos últimos anos tenham surgido no Brasil estudos que buscam 

explicar a constituição dos gêneros jornalísticos,, ainda não foi possível entender as 

complexas relações que melhor permitam compreender a lógica dos processos de 

produção do conteúdo do jornalismo a partir da dinâmica dos gêneros.  

Em parte, isso é reflexo da tradição das reflexões teóricas sobre o tema que, em 

muitos casos, esses estudos foram desenvolvidos por profissionais do jornalismo, mas 

isso também ocorre porque os (...) critérios de fundamentação destas teorias e 

classificações são frágeis suportes e não atingem os pilares das estruturas que são os 

gêneros, embora aponte, aqui e ali, alguns nortes. (SEIXAS, 2004, p.1). 

O artigo tem como ponto de partida os estudos sobre Gêneros Jornalísticos no 

Brasil buscando concatenar as reflexões teóricas e também adquiridos na prática 

profissional.  A partir desta relação - estudos acadêmicos e prática profissional -, este 

texto tem como objetivo entender a utilização do conceito de gênero enquanto 

elementos mediadores do processo comunicativo e sua aplicabilidade nos estudos sobre 

jornalismo a partir da inserção na metodologia da Análise de Conteúdo. 

A discussão se propõe a investigar e entender os aspectos pertinentes na 

elaboração do conceito de gêneros, buscando as origens desta concepção e os vínculos 

que possui com outros termos e/ou conceitos utilizados nos estudos sobre a 

comunicação, e com as Teorias da Comunicação, mas também inserindo considerações 

sobre a sua aplicabilidade na Análise do Conteúdo de produtos jornalísticos. 

 

Breve revisão dos estudos sobre jornalismo 

De forma ampla, podemos dizer que o jornalismo é uma instituição social 

(WILLIAMS 1997, p. 22), mas também um ator social de grande importância nos 

processos de interação social e nos diferentes aspectos (público, privado e empresarial) 

da vida em sociedade (MARQUES DE MELO, 1991). Neste sentido, o jornalismo pode 
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ser compreendido a partir de uma tríplice dimensão, que sendo distintas, são também 

complementares e definidoras do próprio jornalismo: como o produto resultante do 

domínio de uma tecnologia específica, uma instituição historicamente consolidada e 

como resultado do desenvolvimento de uma competência discursiva. É particularmente 

neste último ponto se que inserem os estudos sobre gênero 

A gênese destes estudos é atribuída à Grécia Clássica e, em particular, à 

Aristóteles e aos estudos sobre a Retórica, mas a ampliação do uso das técnicas de 

impressão, a institucionalização do jornalismo e as decorrentes mudanças que a 

acompanharam o crescimento e a popularização da imprensa nas grandes cidades que se 

formaram após a industrialização do sistema produtivo ampliaram o olhar acadêmico 

sobre o tema.  

De fato, foram poucos os trabalhos desenvolvidos entre a primeira tese sobre o 

jornalismo, defendida em 1690, pelo alemão Tobias Peucer, e o Primeiro Congresso da 

Associação Alemã de Sociologia, em 1910, quando Max Weber coloca o jornalismo 

como “o primeiro tema adequado para um estudo genuinamente científico.” (WEBER, 

2005, p.14). A compreensão dos jornais como algo mais do que “simplesmente 

empresas capitalistas com a ânsia do lucro” (WEBER, 1972, p.80-81) alerta a 

necessidade de uma compreensão maior sobre a importância estratégica e o uso político 

do jornalismo. 

Na Alemanha os estudos sobre o jornalismo tem prosseguimento com Otto Groth, 

discípulo de Max Weber, que iniciou os estudos sobre as bases da “jornalística”. Groth 

delimita os quatro conceitos fundantes (ou características definidoras) do jornalismo: 

atualidade (diz respeito a fatos novos, que tenham como referência o cotidiano); 

periodicidade, regularidade ou frequência (intervalo de tempo que separa as diferentes 

edições); publicidade ou difusão coletiva (o público, que pode e deve ser conhecido) e 

universalidade ou variedade (o acervo de conhecimentos humano, a sociedade e a 

cultura). 

Fora da Alemanha
3
, o ex-jornalista e sociólogo norte-americano Robert Park 

observou que o Jornalismo realiza para o público as mesmas funções que a percepção 

realiza para os indivíduos, e entende o jornalismo como uma forma de conhecimento. 

(PARK: 1972, p.183).  

                                                 
3
Os estudos sobre jornalismo de Groth não encontraram terreno fértil na Alemanha, que priorizou a 

pesquisa em Comunicação de Massa instrumentalizada pelo Nazismo e que mais tarde deram base 

científica o Ministério da Propaganda. 
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Apesar desse início promissor, ocorre a tensão entre os estudos sobre 

comunicação, inicialmente centrados os estudos em campanhas publicitárias e questões 

relacionadas à política, e o desenvolvimento das abordagens sobre o jornalismo. Apesar 

da implantação de cursos de graduação e pós-graduação em jornalismo possibilitarem 

uma considerável produção intelectual sobre o tema nos Estados Unidos, em 1943, 

quando Wilbur Schramm assume o posto de Diretor da Escola de Jornalismo de Iowa, 

há uma mudança na concepção e desenvolve-se a noção de que as práticas profissionais 

constituem “um objeto menor, meramente técnico e irrelevante diante dos novos 

interesses trazidos por este aporte pluridisciplinar” (MEDITSCH, AYRES & 

SANGALA: 2008). Esta postura somente é revisada anos mais tarde quando 

pesquisadores da Escola de Jornalismo de Columbia, em New York, apontam os 

aspectos negativos da formação dos profissionais de imprensa. 

A partir deste ponto consolida-se a percepção de que os veículos de comunicação 

- incluindo os veículos jornalísticos - são organizações regidas pela lógica da 

burocracia, e que o jornalismo tem delimitações específicas, e o seu processo produtivo 

deve ser analisado de forma diferenciada. Na década seguinte, já em meados do século 

XX, volta a ter destaque em trabalhos voltados para a análise das práticas profissionais, 

apoiados em grande parte no paradigma do selecionador ou gatekeeper e nas rotinas de 

produção. Pouco depois se inicia uma nova fase de investigação sobre o jornalismo com 

abordagens que destacam os significados ideológicos da linguagem, análises 

influenciadas por autores críticos e abordagens que incluem considerações sobre 

aspectos psicológicos e sociológicos dos discursos informativos e dos processos 

jornalísticos. 

No Brasil, o surgimento destes estudos é lento, em parte devido à própria 

instalação tardia da imprensa, mas também em função da situação política e social que 

não privilegiava a formação de uma imprensa livre e forte. Os trabalhos centram-se, 

então, em registros históricos sobre os jornais e debates jurídicos sobre as normas para o 

seu funcionamento. Aos poucos, no entanto, vão surgindo autores, como o Juarez Bahia 

e Luiz Beltrão, com um enfoque centrado na práxis jornalística. Neste contexto surgem 

as análises sobre a questão dos gêneros jornalísticos e autores que, como Marques de 

Melo e Manuel Carlos Chaparro, ampliam a discussão sobre a questão dos gêneros 

jornalísticos. Seguindo uma perspectiva crítica, estes autores abrem espaço para uma 

nova linha de pesquisa que, centrada em aspectos da prática profissional, aponta que, 
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sendo uma esfera de utilização da língua, o jornalismo elabora tipos relativamente 

estáveis de enunciados que constituem os gêneros jornalísticos. Essa nova linha, foge 

da perspectiva positivista da Teoria do Espelho
4
, na qual o jornalismo é um reflexo da 

realidade, eventualmente se aproximando de estudos sobre a linguagem e a estética da 

criação verbal, muitas vezes cortejando os conceitos de gêneros do discurso de Bakthin 

(2003). 

 

Sobre o conceito de Gênero 

A palavra gênero deriva do latim genus/generis (família, espécie). Embora o 

termo tenha ampla aplicação nas ciências biológicas, nos estudos sobre comunicação 

sua utilização se volta para a classificação das diferentes 

possibilidades/intencionalidades dos discursos. De fato, essa relação tem bases 

históricas, já que o termo foi inicialmente utilizado para classificar/categorizar os textos 

líricos, épicos e dramáticos, vistos na época como as três formas discursivas 

fundamentais do teatro grego. A invenção da escrita alfabética e a consolidação da 

tecnologia de impressão fez o termo migrar para a categorização das produções escritas 

e da literatura, fundamentando a clássica separação entre poesia e prosa (TODOROV, 

1990). Mas é somente a partir de Bakhtin, no século XX, que os gêneros textuais 

ganham importância para os estudos linguísticos. Bakhtin defende a natureza social e 

ideológica da linguagem, entendendo-a como uma atividade interativa, dialógica que, 

permeando toda a vida social, exerce papel central nos sistemas ideológicos. Em um 

processo contínuo, progressivamente esta abordagem ultrapassa os estudos literários, 

possibilitando afirmar que as diferentes produções culturais requerem diferentes 

repertórios de gêneros e que esse conjunto, aos poucos, vai diferenciando-se e tornando-

se mais complexo. (BRANDÃO, 2002). 

Em uma conceituação ampla, podemos dizer que um gênero é constituído pelo 

agrupamento de trabalhos semelhantes e sua consolidação serve como elemento auxiliar 

para a produção e leitura de novos trabalhos que se incluem e fortalecem o próprio 

gênero. Tendo como base esse princípio, a classificação por gêneros tradicionalmente 

pode ser feita a partir das estruturas textuais, da estética, e da intencionalidade, mas são 

possíveis classificações a partir de uma mesma formatação, de temas, assuntos ou 

mesmo abordagens. Em cada classificação, o aspecto mais importante é que os gêneros 

                                                 
4
 A Teoria do Espelho é amplamente criticada, mas o seu princípio básico é entender o jornalismo como 

um espelho da realidade. 
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não são estáveis, mas resultados de interligações características de cada contexto e 

sofrem transformações internas e externas que refletem mudanças na sociedade. 

Para os estudiosos das produções textuais, o gênero é um conceito chave porque 

fornece ao emissor um conjunto de possibilidades, tanto linguísticos quanto visuais/ 

estilísticas, que vão sendo progressivamente delimitadas e conhecidas pelos receptores.  

Uma vez consolidado, o gênero deve ser entendido como uma promessa de conteúdo: 

“um acordo no qual emissor e receptor reconhecem que se comunicam e o fazem por 

razões compartilhadas” (JOST, 2004, p.9). Dessa forma o gênero torna-se uma 

abordagem ritual, uma “estratégia de comunicabilidade” (MARTÍN-BARBERO, 1997, 

p.301) e uma relação de troca previamente acordada entre os produtores de conteúdos e 

receptores. 

Por tudo isso, os gêneros constituem um sistema de referência cujos princípios 

socialmente interiorizados são definidos a partir de condições socialmente pré-

estabelecidas, ou seja, condições externas aos gêneros, como a época e o local, mas 

também por processos criativos. Um gênero, portanto, se estabelece como um "modo de 

dizer", definido a partir de uma estrutura interna, mas também por “modos de fazer” ou 

rotinas que delimitam a sua produção. Os dois aspectos por sua vez, delimitam a relação 

de dependência ou separação entre os gêneros, que se consolidam como formas de 

interagir e interpretar a sociedade.  

Gêneros são, portanto, sistemas de referência subjetivamente consolidados no 

imaginário social que permitem aos receptores uma leitura da realidade social 

delimitada pelos limites do próprio gênero. Desta forma, os gêneros atuam como uma 

“(...) mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo e a do sistema de 

consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos usos" (MARTÍN-BARBERO, 

1997, p. 298), sendo importantes para os produtores de conteúdo, pois 

direcionam/modelam a produção, mas também para os receptores, pois funcionam como 

uma pré-decodificação ou uma possibilidade de prévio entendimento do conteúdo.  

Aplicado aos estudos das mídias, e particularmente ao jornalismo o gênero vai 

além de uma estratégia de construção de conteúdos/identidades midiáticas e 

estandardização: os gêneros pré-qualificam os produtos midiático, tornando-os 

previamente reconhecíveis pelos receptores, que podem definir automaticamente suas 

escolhas e, em certa escala, prever usos e interpretações.  No entanto, as mídias também 

estão envoltas em um sistema dinâmico de produção que afetam a estabilidade dos 
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gêneros. Dessa forma, nos estudos sobre mídias e jornalismo, podemos entender os 

gêneros como sistemas de orientação, expectativas e convenções que circulam e 

fornecem antecipadamente um contexto interpretativo, controlando ideologicamente as 

reações da audiência.  

Ainda que o gênero seja uma forma de saber que modeliza o objeto 

suficientemente perene para ser rapidamente reconhecido pelo receptor, os gêneros são 

também capazes de evoluir e se adaptar às mudanças no sistema de produção - 

adaptação de conteúdos para outros veículos, mudanças internas no próprio veiculo ou 

alterações técnicas e formais na produção dos conteúdos - modificam os gêneros, em 

processos que envolvem desde a adaptação, criação de novos gêneros e a hibridização 

(mistura de gêneros)
5
. Desta forma, compreender a dinâmica dos gêneros é também 

compreender “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, que tem 

um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social.” (JODELET, 1989, 31-61). 

Desta forma, ainda que o gênero possa ser definido a partir de sua inclusão em um 

sistema de classificação, sua importância vai além dessa classificação, uma vez que ele 

possui elementos que permitem entender aspectos importantes da produção e da 

recepção, pois possibilita compreender a própria produção e utilização dos conteúdos 

midiáticos, sendo particularmente útil para uma leitura crítica do material jornalístico. 

 

A análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é um método de pesquisa e um conjunto de técnicas 

sistemáticas para investigar a comunicação, dentre outros ramos científicos. Sua base 

são investigações de pesquisa empírica cuja finalidade declarada é delinear ou analisar 

fenômenos por meio da definição e isolamento das variáveis (DENCKER e DA VIÁ, 

2001, p.57-58). Desta forma, a análise de conteúdo se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo conteúdo analisável com o 

propósito de descrever as situações utilizando critérios que estabelecem proporções e 

correlações entre as variáveis observadas, e procurando elementos que permitam a 

comprovação das hipóteses. Estes elementos tornam a Análise de Conteúdo um 

                                                 
5
 Em princípio, gêneros híbridos são recombinações de gêneros já existentes, que, após algum tempo, 

consolidam-se como um novo gênero, mas o termo se aplica também às apresentações de conteúdos 

fragmentados, como programas que utilizam formatos já consolidados, misturando entretenimento e 

jornalismo, por exemplo. 
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método/técnica confiável e objetivo, uma vez que permite que diferentes pesquisadores, 

aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem 

chegar às mesmas conclusões. (FONSECA, 2006, p.290). 

Aplicados aos estudos de mídia e jornalismo, a análise de conteúdo pode ser 

empregada em estudos exploratórios, descritivos ou explanatórios, mas também em 

análise mais aprofundadas que busquem - por exemplo - compreender o objetivo dos 

emissores, já que permite desde a análise da frequência com que as pessoas, lugares e 

situações aparecem na mídia, como reflexões sobre categorias, gêneros, formatos e 

conteúdos midiáticos e seus usos. Desta forma, a análise de conteúdo permite 

inferências que ajudam a entender as relações sobre quem produz e quem recebe a 

notícia, estabelecendo parâmetros culturais e aspectos sobre a rotina e a lógica de 

produção de conteúdos.  

A análise de conteúdo possibilita avaliar um volume relativamente grande de 

informações, permitindo trabalhar com amostragens amplas - períodos de tempo amplo 

ou mesmo trabalhar de forma comparativa diferentes veículos. Aplicado ao jornalismo, 

a análise de conteúdo recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens, buscando 

entender, a partir de uma amostra pré-selecionada, aspectos específicos do material 

analisado. Em termos práticos, os gêneros são compostos por três elementos: a) os 

temas, que são conteúdos idealmente demarcados ou compartimentados; b) os 

elementos estruturais partilhados ou a forma composicional; e c) as marcas linguísticas 

ou de estilo, ou seja, unidades de linguagem, traços da posição enunciativa do locutor e 

da forma composicional (BAKHTIN apud ROJO, 2002, p.7). Em função deste aspecto, 

o método de análise de conteúdo envolve três fases (Fonseca, 2006) que podem ser 

ampliadas e adaptadas às intenções da própria análise. 

 

(1) Pré-análise: consiste no planejamento do trabalho a ser elaborado, 

procurando sistematizar as ideias iniciais com o desenvolvimento de 

operações sucessivas, contempladas num plano de análise. 

(2) Exploração do material: refere-se à análise propriamente dita, 

envolvendo operações de codificação em função de regras previamente 

formuladas. [...] 

(3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados brutos 

são tratados de maneira a serem significativos e válidos. (FONSECA, 2006, 

p.290) 

 

O trabalho metodológico de classificação do material, no entanto, não 

implica no ponto final da análise. De fato,  
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Os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como detetives em 

busca de pistas que desvendem os significados aparentes e/ou implícitos dos 

signos e das narrativas jornalísticas, expondo tendências, conflitos, 

interesses, ambiguidades ou ideologias presentes nos materiais examinados. 

(HERSCOVITZ, 2007, p.127). 

 

No entanto, quase tudo que se mede na análise de conteúdo jornalístico são 

conceitos, construções baseadas em observações e definições teóricas que podem variar 

de acordo com a perspectiva adotada pelo pesquisador. De fato, o coração da análise de 

conteúdo está na definição das categorias a serem estudadas que, em princípio, devem 

ser mutuamente exclusivas, exaustivas e operacionais. Desta forma, o processo de 

conceituação precede o de classificação do conteúdo, pois é ele que estabelece os 

indicadores e os atributos do que está sendo analisado.  

Neste contexto, quando falamos particularmente dos estudos sobre o jornalismo e 

as mídias, a contribuição maior da Análise de Conteúdo pode estar justamente na 

definição de categorias, gêneros e formatos. No entanto, assim como  

O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo 

tempo. O gênero renasce e se renova em cada nova etapa do 

desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado gênero. 

Nisto consiste a sua vida" (BAKHTIN, 1981, p.91). 

Também o jornalismo é vida (CHAPARRO, 1993), é transformação e movimento 

em processo acelerado. Desta forma, a definição dos gêneros e formatos jornalísticos 

está sempre em movimento, exigindo do pesquisador constantes análises e redefinições 

que considerem tanto o aspecto histórico do seu desenvolvimento como o contexto no 

qual se dá a sua inserção. 

Essa, aliás, é uma das desvantagens da Análise de Conteúdo, já que o método 

consome bastante tempo, exige dedicação e limita-se às informações registradas pelos 

veículos de comunicação (embora sejam possíveis inferências sobre o que está ausente). 

Utilizada de forma superficial, a Análise de Conteúdo também está sujeita a 

interpretações errôneas ou simplistas. Neste sentido, a tendência contemporânea no uso 

da análise de conteúdo se dá com a compreensão de uma técnica híbrida, ou seja, na 

hibridação do formalismo estatístico quantitativo e a compreensão qualitativa 

interpretativa (Fonseca, 2006).  
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Os gêneros nos jornalismo 

Até onde alcançam os registros, os primeiros trabalhos envolvendo a questão dos 

gêneros
6
 vinculados aos seus usos nas mídias aponta para definição de categorias 

comunicacionais elaborada por Lasswell/Wright, que estabelece a correlações existentes 

entre as unidades de comunicação e as funções que desempenham no organismo social. 

Embora tenham demarcado o vínculo entre gênero e análise de conteúdo, uma 

referência igualmente importante são os trabalhos desenvolvidos na década de 1950 

pelo professor José Luiz Martínez Albertos, da Universidade de Navarra-Espanha 

(SEIXAS, 2004, p.2// CHAPARRO, 1998, p. 103), quando desenvolveu a 'teoria 

normativa do gênero jornalístico’.  

Na América Latina, no entanto, o marco definidor destes estudos deve ser 

atribuída ao pesquisador Jacques Kayser, que além de divulgar estes estudos 

internacionalmente por meio do trabalho “Une semaine dans le Monde” (Uma semana 

no [jornal] Le Monde) inspira os pesquisadores ligados ao Ciespal a realizar trabalhos 

semelhantes, incluindo o desenvolvimento do manual El periódico - estudios de 

morfologia, de metodologia y de prensa comparada e La prensa diária de la comunidad 

europea. (FELICIANO, 2003). Também são dignos de nota os trabalhos desenvolvidos 

por Wilbur Schramm, com One day in the world press (Um dia na imprensa do mundo), 

e outros autores como Wayne Wolf, Paul Deutschmann, James Markham, Joffre 

Dumazedier, Francine Batailler, Violette Morin, com (MARQUES DE MELO, 1972).  

A questão dos gêneros jornalísticos tem sido objeto de estudos e pesquisas 

acadêmicas no Brasil desde a trilogia elaborada por Luiz Beltrão Imprensa Informativa 

(1969), Jornalismo Interpretativo (1976) e Jornalismo Opinativo (1980), mas ganha 

maior representatividade no Brasil com os trabalhos de Marques de Melo, 

especialmente os livros Estudos de jornalismo Comparado (1972) e Opinião no 

Jornalismo Brasileiro (1985). A partir deste ponto inicia-se uma vasta produção 

acadêmica sobre os gêneros jornalísticos, em geral fundamentada nos estudos de 

Bakhtin e na escola espanhola. 

Aos poucos, no entanto, a tradição dos estudos sobre gêneros jornalísticos no 

Brasil vão incorporando novos autores, e novas “teorias classificatórias” ou 

possibilidades de uso. Entre elas destacam-se:  

                                                 
6
 O termo tem outro sentido dentro da Teoria Crítica, que não se inclui na abordagem proposta nesta 

análise. 
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a) a teoria dos esquemas do discurso: representada por Todorov e Van Dijk, que 

classifica os gêneros a partir de uma perspectiva dualista de grupos de esquemas: 

narrativos ou relatos, e argumentativo ou artigos;  

b) a teoria normativa dos gêneros jornalísticos: formulada por Martínez Albertos, 

que entende que o jornalista, ao usar a narrativa para contar algo, situa-se, 

intelectualmente no "mundo dos fatos" adaptando sua mensagem a forma de um relato.  

c) a teoria do sistema de texto: que divide os textos em narrativos, descritivos e 

argumentativos (Seixas 2004);  

d) a teoria dos gêneros: sugerida por Lorenzo Gomis em 1989 (PARRAT, 2001), 

e mais próxima da perspectiva adotada neste trabalho, entende que os gêneros não são 

estáticos, uma vez que a evolução do jornalismo e evoluem em função da tecnologia, de 

uma relação do mercado com o seu consumo cotidiano e mesmo da relação com outros 

gêneros.  

Entre os autores com ampla influência no cenário brasileiro que seguem as 

diferentes possibilidade citadas, desperta atenção o pesquisador luso-brasileiro Manuel 

Chaparro (1998), que se apoia no referencial teórico de Todorov e Van Dijk para definir 

os critérios de classificação. Já as propostas de classificação de Luiz Beltrão (1980) e 

José Marques de Melo (1985) se aproximam dos critérios adotados por Martínez 

Albertos (1991), ou seja: 1) intencionalidade do texto ou disposição psicológica do 

autor; 2) estilo; 3) natureza estrutural - morfologia/modos de escrita; 4) topicalidade ou 

natureza do tema; e 5) articulações interculturais (cultura). (Seixas 2004, p. 3), em uma 

classificação que tende a separar forma e conteúdo.  

No entanto, no decorrer dos anos e nas várias pesquisas sobre gêneros novas 

classificações foram propostas, em geral tendo como base aspectos específicos como 

temas, linguagens e outros. O próprio Marques de Melo fez uma revisão de sua 

classificação em 2010
7
, incluindo o jornalismo utilitário e diversional, mas ainda 

seguindo as tendências classificatórias da Escola Espanhola. 

 

Algumas questões importantes 

Embora se configure como uma técnica e um método de pesquisa importante, os 

trabalhos envolvendo a Análise de Conteúdo, principalmente nos aportes brasileiros, 

tem mantido um olhar crítico sobre os usos dos meios. O princípio básico que guia este 

                                                 
7
 Em co-autoria com Francisco Assis. 
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olhar é a concepção de que os veículos de comunicação - e aí se incluem também os 

veículos jornalísticos, usam os gêneros como recurso para atender às necessidades de 

padronização de produto. Desta forma os gêneros são utilizados como aceleradores do 

processo produtivo, mas também como recurso para manipular os conteúdos, 

categorizando-os antecipadamente quanto ao grau de importância e forma de 

interpretação. 

Desta forma, na análise dos gêneros jornalísticos, estes constructos não são 

categorias neutras, mas formatações que podem (e são) utilizadas ideologicamente 

fornecendo e reforçando uma pré-leitura de conteúdos (FEUER, 1987, p.118) que, entre 

outros aspectos, contribui para naturalizar os aspectos ideológicos inseridos sub-

repticiamente no conteúdo do material jornalístico.  

Além deste aspecto, é necessário destacar que os estudos sobre gêneros 

jornalísticos não pode prescindir de uma reflexão diferenciada em relação aos diferentes 

meios e contextos nos quais o material jornalístico está inserido. As condições de 

produção, distintos em um jornal impresso e um telejornal, para citar um exemplo, são 

determinantes na formatação dos gêneros, e tem grande importância na determinação de 

seus usos. Desta forma embora um gênero jornalístico possa estar presente em 

diferentes suportes, nem sempre ele tem o mesmo uso ou significado, pois a migração 

altera as suas possibilidades de uso e mesmo sua estrutura de representação. 

De fato, a dinâmica dos gêneros jornalísticos tende a ser influenciada pelas 

tecnologias de veiculação e produção, alterando-se em função das transformações 

internas dos meios e pelos mecanismos de intertextualidade que atravessa o sistema de 

produção jornalística. Uma vez que o jornalismo é também uma atividade empresarial 

normalmente voltada para a obtenção de lucros, a constante busca por atender aos 

receptores - aos seus gostos e suas necessidades subjetivas - interfere na consolidação 

dos gêneros.  De fato, em muitos casos os veículos jornalísticos investem (ainda que 

minimamente) em “novas experiências”, testando novas possibilidades/aplicabilidade de 

gêneros já consolidados ou hibridizando conteúdos e gêneros. Dentro desta situação, em 

sua mesma dinâmica, a evolução/transformação dos gêneros jornalísticos acontece tanto 

externamente – veículos não jornalísticos se apropriam da linguagem e dos formatos 

consolidados no jornalismo introduzindo novos usos que eventualmente são 

reapropriados pelo jornalismo - como internamente, com misturas de gêneros 
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consolidados, mudanças no conteúdo e adaptações que tanto podem respondem as 

necessidades dos receptores, quanto a usos políticos e as necessidades do mercado. 

No entanto, sendo uma manifestação de uma conjuntura específica, um gênero 

somente sobrevive enquanto "... suas convenções têm uma relação próxima da ideologia 

dominante do momento" (FISKE, 1990, p.111), tendendo a desaparecer, se transformar 

ou se hibridizar quando o contexto muda ou surgem novas exigências.  

Por fim, a dinâmica dos gêneros jornalísticos é também um mecanismo geral de 

intertextualidade que atravessa o próprio jornalismo e que caracteriza sua 

especificidade: o uso dos gêneros é uma condição de produção do jornalismo enquanto 

discurso, uma forma diferenciada de se manifestar suficientemente coerente para manter 

um padrão ou contrato de leitura em diferentes veículos, mas ágil o suficiente para se 

adaptar às diferentes condições técnicas e de produção dos diferentes meios.  

Desta forma, embora seja previsível que os veículos jornalísticos usem para 

facilitar e orientar ideologicamente sua produção, o seu estudo possibilita identificar os 

valores atribuídos aos diferentes aspectos enfocados pelo material jornalístico, 

possibilitando compreender as intenções dos produtores de conteúdos e, até mesmo, 

aspectos menos específicos, como preconceitos, angústias e valores morais expressos ou 

alocados de forma menos objetivas.  

A soma de todos estes aspectos aponta que a riqueza e a diversidade dos gêneros 

jornalísticos e sua contribuição para os estudos nesta área são ilimitadas. Assim como as 

possibilidades de atividade humana são também inesgotáveis, o jornalismo segue 

desenvolvendo novas estratégias e novas formas de sobreviver. Cabe ao pesquisador 

decifra-las e, nesta perspectiva, a análise de conteúdo, centrada na questão dos gêneros, 

desponta como um instrumental de greve versatilidade e amplas possibilidades.  
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