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Resumo 

 

A imprensa dos anos 50 era impessoal, contudo a Última Hora  diferenciava-se 

dos concorrentes em dar voz à população, conquistando grandes camadas de um público 

leitor. O apelo popular pode ser identificado nas colunas que segmentavam as temáticas 

abordadas, com destaque para a coluna “Bilhete”, que retratava as queixas ou perguntas 

populares perante a administração pública. A partir da busca pelas origens do 

jornalismo popular e a análise da coluna “Bilhete” pretende-se entender a finalidade da 

UH em atender aos anseios do leitor. 
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Breve contexto histórico da imprensa popular 

No final do século XIX, iniciou a fase de modernização do jornalismo ocidental, 

especialmente nos Estados Unidos com o processo de popularização da imprensa, os 

chamados penny press
3
. As notícias não se restringiam mais a política e foram 

ampliadas a assuntos de interesses coletivo, ligados aos dramas do dia a dia, com vista a 

atingir um público leitor que buscava informações de sua rotina. 

 Com a criação do conceito de objetividade nos anos 20, os jornais passavam a 

ser mais informativos com foco na narração dos fatos, sem explicações ou comentários, 

adotando uma linguagem mais neutra e imparcial. A partir daí foram surgindo manuais 

de redação, a fim de padronizar o estilo jornalístico. Além da linguagem, a diagramação 

sofreu mudanças que iam além do impacto visual.   

Já nos anos 50 a imprensa foi marcada por reformas de estilo e gráfica, de um 

jornalismo político-literário passou para o jornalismo informativo. De acordo com Ana 

Paula Ribeiro (2007), a imprensa substituiu a tradição opinativa por um jornalismo com 

foco na informação objetiva e bem separado da opinião constante no editorial 

demarcado graficamente.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de 

Janeiro, RJ. E-mail: amanda.siqueira@rb.gov.br  
3
 A expressão penny press surgiu com o jornal americano New York Sun (1833) que custava um centavo 

ou um penny. 
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Os periódicos brasileiros seguiam então o modelo francês de 

jornalismo, cuja técnica de escrita era bastante próxima da literária. 

[...] Na década de 50, isto começou a mudar, principalmente no Rio de 

Janeiro, onde o jornalismo empresarial foi pouco a pouco substituindo 

o político-literário. [...] No caso do jornalismo carioca, a busca por 

certo distanciamento em relação à literatura e à política passou pela 

incorporação de uma série de práticas discursivas advindas, sobretudo, 

do jornalismo norte-americano.  (RIBEIRO, 2007: 29-30) 

 

A diagramação dos jornais da época também seguia o modelo francês, com 

muitos títulos e sem uma lógica hierárquica. A reforma gráfica da UH estabeleceu 

novos padrões de manchetes, títulos, subtítulos, boxes e cores que embelezavam as 

páginas, tornando a leitura mais agradável.  Juarez Bahia enfatiza:  

O jornalismo que nos anos 50 se desprende da visão provinciana,  

tímida, de pequena tiragem, para ingressar na fase industrial  

apresenta-se com novo design. Este não é um fenômeno só brasileiro. [...] 

Jornais e revistas devem ser legíveis, ter personalidade, ser atraentes e ser 

originais. Toda a imprensa se renova. (BAHIA,1990: 122)  

 

Na década de 50 os principais jornais brasileiros (Última Hora, Diário Carioca, 

Tribuna da Imprensa e Jornal do Brasil) seguiram o padrão norte-americano sem deixar 

o aspecto político, já que as alianças políticas eram fundamentais para a sobrevivência 

financeira das empresas, pela concessão de créditos e benefícios do governo. 

Especificamente na Última Hora são identificadas essas técnicas trazidas dos Estados 

Unidos que foram expressas a serviço da política. 

Outro momento marcante na história da imprensa nos anos 50 ocorreu 

principalmente com dois jornais cariocas que ganharam destaque. O primeiro foi o 

Diário Carioca que introduziu o lead e criou em sua redação uma equipe de copidesque. 

O segundo foi o Jornal do Brasil que passou por uma grande reforma fundamental para 

se entender a história do país. Na segunda metade dessa década, a imprensa brasileira 

tinha duas frentes de trabalho: o jornalismo combativo, crítico e de opinião e a outra era 

o popular.  

Amaral (2017) destaca em seu livro “Jornalismo Popular” que vários jornais 

marcaram sua história pela relação com os setores populares, com destaque para: Folha 

da Noite, O Dia, Última Hora, Luta Democrática e Notícias Populares. Cada um desses 

jornais atuou como intermediário entre o povo e o governo. Ao mesmo tempo em que 

faziam propaganda política, veiculavam reivindicações da população para se 

aproximarem das classes populares incorporando elementos culturais. A autora destaca 
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os jornais Última Hora e Notícias Populares (NP), sendo que o UH era defensor de 

Vargas, já o NP fora criado por líderes da União Democrática Nacional (UDN). Para a 

autora a UH “era um jornal populista, uma tribuna de Getúlio Vargas, que se definia 

como „do povo para o governo‟. 

O surgimento de uma imprensa popular na década de 50 demonstra a percepção 

por parte dos políticos como Tenório Cavalcanti (Luta Democrática) e Getúlio Vargas 

(via Samuel Wainer e Última Hora) da importância que poderia ter uma máquina 

jornalística voltada para um vasto segmento do público urbano não alcançado pela 

grande imprensa. Destaca-se ainda a redução do índice de analfabetismo e a melhoria no 

poder aquisitivo das camadas populares (Ribeiro, 2007:97). 

De acordo com Marialva Barbosa (2007), o processo de modernização da 

imprensa na década de 1950 partiu de “uma série de mudanças que já vinha sendo 

implementadas desde a primeira década do século e que encontra na conjuntura 

histórica dos anos 1950 eco favorável ao discurso da neutralidade”. 

A partir daí, pode ser analisado o jornalismo popular da UH no âmbito da 

relevância social, entendendo que o objetivo precípuo do jornalista é informar e 

alcançar os setores mais amplos da população, considerando a participação do leitor a 

fim de atender ao interesse do público.  

 

Surgimento da Última Hora 

A segunda metade do século XX foi marcada pelo desaparecimento de 

numerosos jornais e revistas, inaugurando a fase empresarial da imprensa brasileira, a 

tendência era a criação de grandes corporações, a exemplo dos Diários dos Associados, 

de Assis Chateaubriand, que reunia jornais e revistas, emissoras de rádio e de televisão. 

A concentração da imprensa não impediu o surgimento do jornal Última Hora (UH) ao 

romper com a tradição oligárquica dos grandes veículos de comunicação. 

A Última Hora foi fundada em 12 de junho 1951 no Rio de Janeiro pelo 

jornalista Samuel Wainer. Era um jornal vespertino que pautava temas de interesse 

coletivo. Alguns autores consideram a UH foi um marco na história da imprensa 

brasileira com a introdução de técnicas da diagramação (manchetes e títulos mais 

padronizados, subtítulos, entretítulos e boxes), cujo responsável foi o argentino Andrés 

Guevara, que já havia modernizado o Diário Carioca.  
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Além disso, a utilização de uma linguagem simples, o uso de fotografias, a 

adoção de estratégias comerciais e a organização empresarial fizeram parte dessas 

mudanças do modo de produção jornalístico. “Seu logotipo era azul, destoava dos 

concorrentes monocromáticos e assim se destacava nas bancas de jornal. Tudo isso não 

só tornou o jornal mais bonito e agradável de ler, como também criou um estilo próprio 

de fazer jornalismo”. (NETO, 2014) 

O historiador Nelson Werneck Sodré em sua obra A história da imprensa no 

Brasil relata que Wainer já havia tido a experiência de dirigir um veículo de 

comunicação ao lado de Azevedo Amaral quando comandaram a revista Diretrizes, 

lançada em 1938, que possuía grande relevância política no período do Estado Novo: 

  
  

Não é possível esquecer, também, as inovações introduzidas em jornal 

por Samuel Wainer, cuja aprendizagem, em Diretrizes, durante a 

ditadura, permitiram-lhe, ao findar o vespertino Última Hora, em 

1951, apresentar uma folha vibrante, graficamente modelar, 

revolucionária nos seus métodos de informar e até de opinar. 

(SODRÉ, 1977, p. 453) 

   
A imprensa em geral estava ligada à UDN e contra Getúlio Vargas. Durante o 

segundo governo de Vargas (1951-1954), havia a necessidade ter um veículo a seu favor 

e que mostrasse apoio aos seus atos. De acordo com Neto (2014:223), “a Última Hora 

não escondia de ninguém que surgira com a função de atuar como instrumento político a 

favor do governo. (...) Em à retribuição das vantagens, Vargas pautava e interferia na 

linha editorial da publicação”. Assim surgiu a Última Hora com o incentivo do 

presidente por meio da concessão de grandes empréstimos nos estabelecimentos oficiais 

de crédito com vistas a financiar o veículo. Entretanto, o maior captador de empréstimo 

dos bancos públicos foi o Diário dos Associados e não a UH.  

 

Os antagonismos políticos tornavam-se agudos e refletiam-se 

claramente na imprensa. (...) Mas era já rotina a abertura de generosos 

créditos a empresas jornalísticas, nos estabelecimentos bancários e 

previdenciários do Estado. Vargas julgou que esse caminho, 

largamente batido lhe permitiria ter pelo menos um órgão oficioso, de 

base popular, capaz de permitir-lhe enfrentar a maciça frente dos 

jornais controlados pelas agências estrangeiras de publicidade. Foi 

assim que vultuosos e rápidos créditos possibilitaram, em 1951, a 

Samuel Wainer fundar o vespertino Última Hora, que logo conquistou 

lugar de destaque na imprensa carioca e brasileira. (SODRÉ, 1997, p. 

457 e 458) 
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O sucesso da UH foi tão rápido que no segundo ano de tiragem (1952) atingiu a 

marca de 70 mil exemplares vendidos
4
. O grande fascínio era a capacidade de diálogo 

com seu público, utilizando uma linguagem simultaneamente simples e profunda, 

contando com textos de Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes, Sérgio Porto, Otávio 

Malta, Edmar Morel, João Saldanha e outros escritores renomados. Diferente dos 

jornais da época publicava as colunas com a assinatura do autor, essa prática expressava 

claramente a opinião do colunista (Aquino, 1997). De acordo com o Pinheiro Junior 

(2011), Samuel cobrava dos repórteres que as colunas deveriam ser redigidas com 

outras técnicas que permitia a notícia romanceada e humanizada, como era o caso da 

coluna “A vida como ela é” de Nelson Rodrigues. 

Em 1952, passou a ser editado em São Paulo e posteriormente expandiu para 

Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Niterói, Curitiba, Campinas, Santos, Bauru e a 

região do ABC Paulista (Santo André, São Bernardo e São Caetano).  

Wainer usava os títulos e manchetes criativas para surpreender e atrair a 

curiosidade do leitor, primando pela informação correta. O slogan da Última Hora era: 

“Um jornal vibrante, uma arma do povo”. Com essa missão, publicou matérias e 

colunas sobre as aflições do dia a dia da população, permitindo a interação com o leitor 

ao invés da impessoalidade típica da imprensa daquele tempo.   

O jornal se coloca como um porta-voz das demandas de seu leitor, atingindo um 

público desprovido de direitos básicos da cidadania e que está em busca de uma forma 

de reivindicar e pressionar o poder público para alcançar tais direitos. Para Goldenstein 

(1987:47), foram usados dispositivos comuns a indústria cultural tanto no conteúdo 

como na forma, a fim de seduzir o leitor. “Mas colocou-os todos a serviço da veiculação 

da proposta do populismo varguista, ou seja, a sedução da retórica populista combinou-

se com a sedução das técnicas de indústria cultural”. 

Durante o depoimento na CPI, implantada em 1953, para investigar o 

financiamento da UH pelo governo, que foi uma tentativa de acabar com o jornal e ao 

mesmo tempo desestabilizar Vargas, Samuel Wainer disse que as colunas da Última 

Hora “eram as trincheiras das mais avançadas no debate, no esclarecimento e na defesa 

das grandes reivindicações do nosso povo”.  

 

 

                                                 
4
 Anuário Brasileiro de Imprensa de 1951 a 1957. 
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Apelo popular da Última Hora 

Ao mesmo tempo em que foi inovador, também retomou fórmulas bem 

sucedidas no jornalismo como: o folhetim, a caricatura e o colunismo. Ribeiro 

(2007:124) destaca seu caráter singular admitindo que: "A UH deu início a um tipo de 

imprensa popular de qualidade que não existia no Brasil". De acordo com a mesma 

autora, a Última Hora foi um pólo do pensamento nacionalista e um elo entre a 

população e Getúlio Vargas. Wainer em seu depoimento no CPDOC afirma que o jornal 

era o intérprete de decisões do governo que não eram entendidas pelo povo. O dono do 

veículo admite que Getúlio interferia como se fosse o seu jornal.  

Antonio Hohlfeldt em um artigo intitulado “O projeto político -ideológico de 

Última Hora " apresentado ao Intercom (2002) afirma que, "foi uma publicação 

populista quando deu voz ao segmento popular, chamou-o muitas vezes à participação 

política reconhecendo e transformando- as camadas populares em sujeitos da política e 

da história". Nesse contexto, o autor diz que foi um jornal nacionalista, porque defendeu 

a industrialização nacional. De acordo com Hohlfeldt (2002), a Última Hora foi 

"simultaneamente popular e populista, nacionalista e escandalosa, destacando-se em 

relação aos demais jornais, buscando não só o apoio popular quanto de outros 

segmentos inclusive das classes dominantes". 

 Segundo Wainer (1987), um dos grandes achados do jornal é revelar que 

público leitor que precisava de um veículo em que expressasse seus anseios, afirma: 

   

A Última Hora tinha uma certa vocação ecumêmica. Estava vinculada 

à intelectualidade do Rio de Janeiro – escreviam no jornal nomes já 

respeitados na literatura – e à alta sociedade, que lia com avidez 

nossos colunistas. Mas também estreitava seus laços com o povo, 

recorrendo a fórmulas cujo pioneirismo desconsertava os 

concorrentes. (WAINER, 1987, p. 151) 

    
Na biografia de Wainer, é possível também identificar a figura do narrador, 

desenvolvida por Walter Benjamin. A história oral de Wainer, a partir das fitas 

gravadas, foi a maneira encontrada de contar sua história de vida e deixar registrado seu 

discurso para as gerações futuras. De acordo com Benjamin, o narrador conta sua 

própria experiência e incorpora as coisas narradas à experiência dos ouvintes. Contudo, 

a narrativa hoje vem perdendo espaço para a difusão da informação. 
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Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. É, no entanto, 

somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já 

nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase 

nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a 

serviço da informação. Metade da narrativa está em evitar 

explicações. [...] O extraordinário e o miraculoso são narrados com 

maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao 

leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o 

episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. 

(BENJAMIN, 1994, p. 203) 
  

Benjamin argumenta ainda que o episódio narrado atinge uma amplitude que não 

existe na informação. O texto jornalístico do pós-1950 é um bom exemplo desse tipo de 

narrativa abreviada de que trata Benjamim. A sua lógica era da velocidade das 

modernas técnicas de redação e estruturação dos textos jornalísticos. Uma das 

estratégias usadas pela mídia impressa para angariar leitores é utilizar uma linguagem 

menos densa e mais coloquial. A particularidade do jornalismo de apelo popular está em 

divulgar informações de utilidade pública com intuito de construir saberes da vida 

cotidiana. Entretanto, essa proposta pode ser uma ruptura com o perfil reflexivo e 

analítico dos fatos, no qual se enquadravam os jornais antigamente. 

Joëlle Rouchou (2004), ao observar o conteúdo escrito por Samuel Wainer na 

UH, afirma que ele considerava as matérias mais importantes do que os editoriais, já 

que levantava assuntos palpitantes do dia a dia das pessoas. “Samuel se identificou com 

os mais desfavorecidos, fundou um jornal – a „Última Hora‟ – para o trabalhador, 

denunciando injustiças, defendendo um governo popular” (ROUCHOU, 2004, p. 183-

184). 

A Última Hora carioca estreou com uma carta de Getúlio Vargas a Samuel 

Wainer, estampada na primeira página, publicada em 12 de junho de 1951, a carta 

discorrendo sobre a relevância do jornal. Ao final, Wainer escreveu: 

  

E este será o compromisso que aqui assumimos: corresponder ao que o Sr. 

Getúlio Vargas de nós espera, com o mesmo entusiasmo e fé que 

procuraremos não desapontar o mais humilde dos eleitores que o 

reconduziram à chefia suprema da nação (Última Hora, 12/06/1951) 
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Figura 1- Primeira edição do UH com coluna assinada por Getúlio Vargas 

 

Coluna Bilhete e o jornalismo popular 

Desde seu primeiro exemplar a UH é repleta de coluna que separam as editorias 

de política, internacional, economia, polícia, cultura e esporte. As que mais se destacam 

são: Coluna de Última Hora (escrita por Wainer); O dia do presidente; Dois mundos; 

Barômetro Econômico; Polícia Última Hora; Rádio, Cinema (Vinícius de Moraes), Hora 

do Lar, Última Hora nos esportes e a coluna de Nelson Rodrigues.  

Na primeira edição do UH informa que foram instaladas urnas nos principais 

pontos do Rio de Janeiro para receber correspondências encaminhadas diariamente ao 

jornal. Essas cartas alimentavam a coluna “Bilhete” de grande sucesso popular. Nas 

páginas da UH havia a promessa de responder a todas as cartas, bilhetes e sugestões. 

Essa sessão era um canal aberto para o cidadão que, em caso de urgência, poderia entrar 

em contato por telefone e chamar a “Patrulha da Última Hora”.  

Ao analisar os exemplares da Última Hora, percebe-se que desde a primeira 

edição foi publicada a coluna “Bilhete”, em que retrata as queixas, perguntas ou 

reclamações dos leitores perante a administração pública, e o papel da coluna é 
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"proporcionar maior amplitude à voz popular". Na segunda edição saiu uma matéria 

com o seguinte título: "O povo está armado com seu novo jornal", e na legenda da foto 

está escrito: "Mal chegara a Última Hora os leitores não deixaram jornal ser arrumado 

nas bancas. Disputavam-nos todos, compreendendo que fora criada a sua arma”.  

No início do texto dessa mesma coluna está escrito: "O povo fala na Última 

Hora. Para exprimir o que sente, formular suas queixas, dizer o que espera. As urnas 

que estamos instalando pela cidade – as da Central do Brasil, da Leopoldina e da 

Cantareira, já nos transmitem os apelos das classes populares que prometemos defender 

e que defenderemos como razão mesma de nossa existência” (UH, 2ª edição, 

13/06/1951, página 2). 

 

             Figura 2- UH 2ª edição- 13/06/1952- Página 2 

 

Medeiros (2009, p. 33) ressalta que: 
  

Quando a UH começou a circular – séculos antes da invenção da 

internet e de outras formas de comunicação audiovisual que reduzem, 

a cada dia, o espaço e a importância dos jornais feitos de papel e tinta 

-, o jornalismo impresso exibia no Rio de Janeiro uma impressionante 

pujança e diversidade. 
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De acordo com a tese de doutorado da jornalista Marcela Batista, a Última Hora 

tornou o jornal mais atrativo para o povo ao dedicar uma editoria específica para tratar 

de problemas dos bairros do Rio de Janeiro, notícias esportivas e casos de polícia. A 

autora reconhece que foi a primeira vez que um jornal enfocou a zona norte e suburbana 

do Rio de Janeiro. 

 Batista (2004), em consonância com Wainer (1987), afirma que a UH foi 

pioneira ao criar promoção, até então desconhecida na imprensa brasileira, com o 

objetivo de aumentar as vendas. Os leitores recortavam e preenchiam um cupom para 

concorrer a prêmios (bicicletas, bola de futebol e brinquedos). A distribuição de prêmios 

chamava atenção dos leitores, e essa estratégia ainda é atual. A autora destaca ainda que 

muitas ideias criadas e publicadas por Wainer na década de 1950 continuam sendo 

copiadas por inúmeros veículos, desde jornais impressos até televisivos.   

Em relação à Teoria da Comunicação, Mártin-Barbero (1997: 183) traz a tona a 

discussão sobre o lugar do popular no jornalismo ao dizer que “(...) entre a linguagem 

da notícia e a do folhetim há mais de uma corrente subterrânea que virá à tona ao se 

configurar aquela outra imprensa que, para ser diferenciada da séria, chama-se 

sensacionalista ou popular.” Os estudos do jornalismo popular foram relevantes para 

valorizar o receptor, até então desprezado. Assim, o receptor deixa de ser uma massa 

uniforme, passiva e manipulável. Para Amaral (2017),  

 

O jornalismo praticado no segmento popular da grande imprensa subverte a 

lógica de priorizar o 'interesse público'. [...] Muitas vezes, o interesse do 

público suplanta o interesse público não em função da temática da notícia, 

mas pela forma como ela é editada, com base na individualidade do 

problema, o que dá a sensação de não realização do jornalismo. 

 

 Essa revolução pragmática mudou o enfoque da pesquisa para o sujeito-

receptor, além disso, despertou o interesse do pesquisador pela cultura. Cecilia Peruzzo 

defende que os marcos de problemática da comunicação foram redefinidos: ao invés de 

tratar dos meios, canais, mensagens, agora a comunicação popular implica em estudos 

interdisciplinares em cultura: 

   

O estudo da comunicação popular redefiniu o próprio conceito de 

popular, superando a versão populista e idealista, para quem povo é 

consciência de classe em oposição à massa despolitizada. Esta 

redefinição do popular permitiu pensar a diversidade e a pluralidade e 

revalorizar a relação entre comunicação de massa e comunicação 

popular, redimensionando este espaço ambíguo e conflitivo em que se 
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produz o popular, fora do qual é elevado a uma categoria abstrata. 

(PERUZZO, 1998, p. 113) 

  

 De acordo com Márcia Franz Amaral (2017), o jornalismo popular se refere a 

um tipo de imprensa baseada em temáticas próximas ao público-leitor, que valorizem o 

cotidiano e se refiram aos seus sentimentos em relação ao contexto em que são 

inseridos. “O jornal resgata a cultura de almanaque e seu espírito lúdico e de serviço [...] 

constituindo-se ao mesmo tempo num setor de reclamações, num guia de serviços, e 

num manual de aconselhamentos” (AMARAL, 2017, p. 57-58). 
  

Finalizando com outro aspecto teórico, alguns autores não concebem a imprensa 

como possibilidade de memória. Para Ecléa Bosi, a informação só nos interessa 

enquanto novidade e só tem valor no instante que surge: “O receptor da comunicação de 

massa é um ser desmemoriado”. (BOSI, 1994, p. 87). A autora compartilha o mesmo 

entendimento de Benjamin (1994): o sujeito moderno enquanto ávido leitor de 

informações apresenta uma nova forma de lidar com a memória. E, se para a imprensa 

só importa o que é o novo, estará condenada a não ter pretensões à questão da memória. 

O artigo Cultura e memória no discurso jornalístico de Terezinha Fernandes 

levanta a ideia contra a dualidade: memória e jornalismo. Segundo a autora, é perigoso 

reduzir a história ao conhecimento do passado e o jornalismo ao relato das atividades do 

presente. Pressupõe a concepção de que o jornalismo popular atual é instrumento de 

evocação da memória de um determinado tempo. 

  

Considerações finais 

O que motivou a escolha desse objeto para pesquisa de mestrado foi o 

pioneirismo da Última Hora nas reformas dos anos 50 e a figura de Samuel Wainer, 

considerado um protagonista da história da imprensa no Brasil, e por essa importância 

está guardado na memória afetiva dos antigos leitores, funcionários e pesquisadores. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a coluna “Bilhete” da UH em 1951, ano de 

seu lançamento, averiguando o alcance popular. A partir daí, busca-se compreender o 

contexto histórico da produção da UH e suas principais características na vertente do 

jornalismo de apelo popular ou caráter populista. Além disso, pretende-se levantar a 

discussão acerca da importância da memória do jornalismo dirigido ao popular como 

objeto de estudo para a comunicação contemporânea. 

Diante disso, este projeto tem, enquanto relevância acadêmica e social, o intuito 

de entender o resgate do papel social da imprensa e o perfil de utilidade pública da UH 
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por meio da análise dos exemplares da Última Hora, sobretudo, a coluna “Bilhete” 

identificando a interação e a contribuição do leitor no jornal. 

A análise exaustiva da Última Hora irá buscar transcrever os elementos do 

cotidiano da cidade registrados na coluna “Bilhete” e identificar semelhanças e 

diferenças que apontem para o jornalismo popular ou populista como gênero de grande 

interesse da população. A análise será aprofundada por meio da recuperação da 

memória do jornalismo popular. 
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