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Resumo 

O humor é um dos recursos mais utilizados pelo jornalismo popular para captar a 

atenção dos leitores. Mas, apesar de o riso fazer parte historicamente da cultura popular, 

há que se diferenciar o tipo de humor empregado na imprensa – que assume função de 

entretenimento e alienação – e a alacridade da Arkhé, ou seja, a alegria frente ao real, 

com potência de realização e contra-hegemônica.  
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Introdução 

Na história do pensamento, o riso é encarado de diversas formas pelos filósofos, 

que ou buscam difamá-lo, diminui-lo e ridicularizá-lo, ou o encaram como uma forma 

de compreensão do mundo e até mesmo como uma forma elevada de inteligência ou 

lucidez (LEITE, 2006, p 14). Do mesmo modo, na Pedagogia, há divergências com 

relação à associação do humor e da alegria no processo educativo e na construção de 

aprendizagem através do prazer, em vez da disciplina (ARANTES, 2006, p. 80). 

Também nos estudos de Comunicação Social, o uso de recursos humorísticos por parte 

dos veículos de comunicação é encarado ora de forma pejorativa, sob a ótica do 

sensacionalismo e da massificação, ora considerado válido e positivo pela aproximação 

com as classes populares e seu potencial criativo. Os debates acerca do riso, em todos os 

seus aspectos, são vários e não cabe abordá-los em sua totalidade dentro das dimensões 

limitadas deste trabalho. Por isso, o presente artigo tem como objetivo gerar uma 

reflexão acerca da utilização de recursos humorísticos por parte do jornalismo popular, 

mais especificamente, os jornais populares impressos, diferenciando as potencialidades 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

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

 
2 Mestranda do curso de Comunicação Social da ECO-UFRJ, e-mail: stephanie.tondo@gmail.com. 
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do humor e da alegria na construção dos processos simbólicos das classes menos 

favorecidas. 

Para isso, é importante ter em mente o contexto da sociedade capitalista pós-

industrial, em que tanto a informação, quanto a própria felicidade, são reduzidas a 

mercadorias, e a apropriação do humor pela mídia funciona como mais um instrumento 

eficaz de controle e alienação. Para Hannah Arendt, em A Condição Humana, 

considerando o princípio da utilidade, a felicidade seria reduzida à quantidade de dor ou 

prazer experimentada na produção ou no consumo das coisas.  “Tudo o que ajuda a 

estimular a produtividade e aliviar o esforço e a dor torna-se útil” (ARENDT, 2007, p. 

320). Do ponto de vista da produção midiática, portanto, a alegria se torna um recurso 

para aliviar as tensões da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, mantê-la ocupada – 

ou distraída – durante o tempo em que não está produzindo, evitando assim reflexões e 

questionamentos em relação à sua própria realidade. 

Além disso, na obra Sociedade do Espetáculo, Guy Debord aponta para o fato de 

que na pós-modernidade o espetáculo é em si mesmo um mercado, e tudo passa a ser 

uma representação. O humor seria, portanto, uma das estrelas do espetáculo midiático. 

Ou, no caso do jornalismo popular, seria um dos caminhos para se atingir certo número 

de leitores – através da comoção – e, com isso, conseguir mais ou melhores anunciantes.  

A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é 

fortuitamente ou superficialmente espetacular, ela é 

fundamentalmente espetaculosa. No espetáculo, imagem da economia 

reinante, o fim não é nada, o desenvolvimento é tudo. O espetáculo 

não quer chegar a outra coisa senão a si próprio. (DEBORD, 1992, p. 

18).   

 

Por outro lado, de acordo com o Dicionário Houaiss, o humor é relacionado 

tanto à comicidade, ou seja, aquilo que diverte e/ou causa riso, mas também é 

considerado um estado de espírito. Neste sentido, aproxima-se do conceito de alegria na 

cultura da Arkhé, termo utilizado por Muniz Sodré – que se diferencia do sentido pré-

socrático de origem – como o “eterno impulso inaugural da força de continuidade do 

grupo. A Arkhé está no passado e no futuro, é tanto origem como destino” (SODRÉ, 

1988, p 153). A Arkhé seria, portanto, uma espécie de estado de espírito coletivo, onde a 

alegria – ou alacridade – tem papel fundamental. “Alegria que está presente no 

candomblé, na capoeira, nos cordões e ranchos carnavalescos, no jongo, no coco, no 
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partido alto, na batucada, no lundu, nas cantigas de roda, no maxixe, no choro (...) – 

naquilo que Muniz Sodré chama de cultura de Arkhé”, explica Eduardo Coutinho em A 

comunicação do oprimido. (2014, p. 55). Mas, ao contrário do humor produzido pela 

mídia, a alegria da Arkhé seria uma forma de resistência – ou um “contralugar (em face 

daquele produzido pela ordem hegemônica)”. (SODRÉ, 1988, p. 103).  

 

O riso como estratégia sensível 

O humor vem sendo utilizado como instrumento do jornalismo popular desde o 

surgimento dos primeiros periódicos voltados para as classes populares, ainda no século 

XIX. Na Gazeta de Notícias (1875), por exemplo, uma seção humorística chamada 

Casa de Doidos foi inaugurada ainda no ano de 1900 pelo jornalista Pedro Rabelo 

(BARBOSA, 2007, p. 28). Publicado pela primeira vez em 1951, o Última Hora, de 

Samuel Wainer, é outro exemplo: contava com as charges do cartunista Lan, entre elas, 

a famosa caricatura do corvo com o rosto de Carlos Lacerda, desenhada a pedido de 

Wainer, amigo pessoal de Getúlio Vargas – este, por sua vez, inimigo de Lacerda. Mas 

é com o surgimento do Notícias Populares, em 1963, que o humor passa a ser usado 

sem pudores nas manchetes para estimular a venda nas bancas. Chamadas como 

“Mulher mais bonita do Brasil é homem”, sobre Roberta Close, e “Quem tem Ku-ait 

tem medo”, sobre Saddam Hussein, inspiraram a criação, em 2005, do jornal Meia 

Hora, do grupo O Dia. Em 2008, o tabloide já popularizado por suas capas criativas e 

manchetes sensacionalistas e divertidas, conseguiu alcançar uma tiragem de 300 mil 

exemplares e passou a ser então o veículo mais vendido do grupo. Nas redes sociais, as 

capas do tabloide também fazem sucesso, com centenas de compartilhamentos todos os 

dias. Manchetes como “Fátima abandona Bonner e vai fazer programa”, na ocasião da 

saída da jornalista Fátima Bernardes da bancada do Jornal Nacional para estrear seu 

próprio programa de televisão, e “Luana não tem mais Dado em casa”, quando a atriz 

Luana Piovani rompeu um relacionamento com Dado Dolabella, já ficaram eternizadas 

mesmo entre os leitores de classes sociais mais elevadas, para os quais o jornal não se 

considera destinado.  

Em entrevista ao programa Agora é tarde, apresentado por Danilo Gentili, na 

Rede Bandeirantes, em 2012, os idealizadores e editores responsáveis pela primeira 

página do jornal na época, Henrique Freitas e Humberto Tziolas, explicaram que as 
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capas eram pensadas justamente para promover sensações. “A gente sabe que a turma 

para na banca e se ela ri assim, desse jeito, ela acaba sendo motivada a comprar o 

jornal”, explicou Henrique Freitas. O uso do humor como ferramenta jornalística, no 

entanto, deve ser analisado criticamente, pois a comédia tem a capacidade de servir 

como instrumento tanto contra-hegemônico, quanto de alienação. Por isso, quando o 

jornalismo se apropria deste recurso, é preciso saber qual a sua finalidade. Afinal, o riso 

é da ordem dos afetos, que por sua vez, comovem, isto é, movem junto, em direção aos 

discursos produzidos por esses veículos.  

Na obra As estratégias sensíveis – afeto, mídia e política, Muniz Sodré explica 

como as dimensões sensíveis estão presentes nas estratégias midiáticas para influenciar 

as formas de codificação do mundo pela sociedade.   

Hoje, termos como afeição ou afecção, provenientes de affectus e 

aifectio, entendem-se como um conjunto de estados e tendências 

dentro da função psíquica denominada afetividade, mais 

especificamente, uma mudança de estado e tendência para um 

objetivo, provocadas por causa externa. Afeto, por sua vez, com a 

mesma etimologia, refere-se ao exercício de uma ação no sentido B, 

em particular sobre a sensibilidade de B, que é um ser 

necessariamente vivo. A ação de afetar (no latim clássico, podia 

corresponder a commuovere) contém o significado de emoção, ou 

seja, um fenômeno afetivo que, não sendo tendência para um objetivo, 

nem uma ação de dentro para fora (a sensação, vale lembrar, é de fora 

para dentro) define-se por um estado de choque ou de perturbação na 

consciência. Ou seja, em linhas gerais, afeto pode muito bem 

equivaler à ideia de energia psíquica, assinalada por uma tensão em 

campos de consciência contraditórios. Mostra-se, assim, no desejo, na 

vontade, na disposição psíquica do indivíduo que, em busca de prazer, 

é provocado pela descarga da tensão. Fixemo-nos no estado designado 

pela palavra “emoção” por sua alta frequência no vocabulário 

moderno da afetividade e por um certo consenso teórico no sentido de 

que ela dá unidade aos fenômenos sensíveis, fazendo com que o 

estado afetivo dominante permeie todos os estados de consciência. 

Emoção deriva do latim emovere, emotus – donde, commuovere. 

Infinitivo e passado verbais referem-se a um “movimento” energético 

ou espiritual desde um ponto zero ou um ponto originário na direção 

de um outro, como consequência de uma certa tensão, capaz de afetar 

organicamente o corpo humano. “Emotus” significa abalado, 

sacudido, posto em movimento.  (SODRÉ, 2006, p. 28 e 29).  

 

O próprio Henrique Freitas, em entrevista ao Portal Imprensa, ressaltou que é 

preciso saber diferenciar a atividade jornalística do humor. Mas admitiu que recorre a 

este recurso sempre que possível para atingir o “emocional das pessoas”.  
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Fazemos jornalismo, não humor. Mais importante do que sempre 

buscar uma piada, é estar atento ao que realmente faz sentido ao nosso 

público. Buscamos não só o engraçado e o divertido, mas também a 

associação com o emocional das pessoas. Todo dia eu penso se tem 

alguma coisa que eu posso fazer de diferente. Mesmo com uma capa 

séria, não deixo de fazer uma brincadeira embaixo. Se eu tenho a 

oportunidade e se faz sentido, eu vou fazer. Tem dia que não dá e eu 

não vou ficar forçando a barra. (FREITAS, 2012). 3 
 

O potencial contra-hegemônico do riso e sua apropriação pelas grandes 

corporações midiáticas 

 

Em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Mikhail Bakhtin 

explica que o riso é característico da cultura popular. Segundo ele, durante o 

Renascimento o riso ganha uma dimensão ainda maior, de concepção do mundo: “É 

uma das formas capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo na sua 

totalidade” (BAKHTIN, 1996, p. 57). Enquanto no século XVII, segundo este mesmo 

autor, entende-se que o que é essencial e importante não pode ser cômico. E, portanto, 

ao aparecer fora da esfera social, o riso ganha ainda mais liberdade. 

A prática artística do riso no Renascimento é antes de mais nada 

determinada pelas tradições da cultura cômica popular na Idade 

Média. No entanto, nessa época, essas tradições não se limitaram a ser 

transmitidas, mas entraram numa fase nova e superior de sua 

existência. A riquíssima cultura popular do riso na Idade Média viveu 

e desenvolveu-se fora da esfera oficial da ideologia e da literatura 

elevada. E foi graças a essa existência extra-oficial que a cultura do 

riso se distinguiu por seu radicalismo e sua liberdade excepcionais, 

por sua implacável lucidez. (BAKHTIN, 1996, p. 61 e 62).  

 

É possível perceber, portanto, que Bakhtin considera o riso uma forma lúcida de 

encarar a realidade. Da mesma forma, na cultura nagô, a alegria é muitas vezes usada 

para tratar de questões sérias e tristes, como no samba, ou até mesmo sagradas, como 

nos cultos. “Na comunidade litúrgica, alegria ou alacridade é vivida (do mesmo modo 

que bem entendia Spinoza) como afeto subsequente ao aumento de poder de realizar, de 

agir, portanto como acmé (ponta ou culminância de um gesto) do movimento de 

expansão do axé.” (SODRÉ, 1999, p. 228). “Ser alegre é ser forte; a alegria é uma 

alavanca”, escreveu ainda o poeta português Guerra Junqueiro. A alegria adquiriu ao 

                                                           
3http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/53561/fazemos+jornalismo+nao+humor+diz+editor+ch

efe+do+meia+hora 
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longo da história da diáspora africana no Brasil, uma importante função de resistência e 

luta. Ao interpretar a obra de Muniz Sodré, em A comunicação do oprimido, Eduardo 

Granja Coutinho afirma, ainda, que não se trata de uma pseudofelicidade, como na 

sociedade midiática, mas uma forma de “extravasão afetiva provocada pela 

concordância de todos os sentidos”. (COUTINHO, 1967, p. 57). 

Essa linguagem que faz aflorar emoções incrivelmente poderosas e 

tenazes está associada em sua origem à Arkhé negra que, até hoje, 

impregna a visão de mundo dos negros, mulatos e brancos pobres 

brasileiros. Entendendo a cultura como a maneira como um grupo 

humano se relaciona com o real, Muniz compreende essa alegria 

frente ao real como a característica fundamental dos cultos negros e 

seus desdobramentos lúdicos. (COUTINHO, 1967, p. 56).  

 

Ainda segundo Coutinho, a cultura técnico-capitalista não destrói inteiramente a 

cultura da Arkhé, mas se apropria dela para promover a indústria do entretenimento e 

distorce seu sentido original. “O que a indústria realmente destrói é a regência da alegria 

e a sua potencialidade contra-hegemônica, é a sua condição de fala histórica”, avalia. 

(COUTINHO, 1967, p. 66). Também Zygmunt Bauman, nos Ensaios sobre o conceito 

de cultura, ao tratar da noção hierárquica de cultura, afirma que esta é vista como uma 

espécie de propriedade pelas classes dominantes. “E toda propriedade pode ser 

adquirida, dissipada, manipulada, transformada, moldada e adaptada” (BAUMAN, 

2012, p. 90). 

Ou seja, se originalmente o humor e a alegria eram recursos das classes 

populares brasileiras para se manifestar cultural e religiosamente, resistir ao sistema 

escravocrata e até mesmo compreender o mundo à sua volta, com o jornalismo popular 

e a mídia sensacionalista, de um modo geral, esses se tornam recursos mercadológicos, 

esvaziados de sentido. O popular aqui não caracteriza, portanto, uma imprensa que 

surge do povo, muito menos que busca representa-lo, mas sim veículos preocupados em 

atingir um novo público, e consequentemente, novos anunciantes, que lhes garantam, 

portanto, mais lucro. Ou, do ponto de vista político, uma forma de chegar mais perto 

dos eleitores de classes menos favorecidas; não para ouvi-los e representa-los melhor, 

mas para conquistar seus votos. Isso porque os proprietários dos grandes veículos de 

imprensa populares são, paradoxalmente, membros da elite branca, bem como os 

editores-chefes e demais membros do corpo editorial.   
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A mídia é o intelectual coletivo desse poderio, que se empenha em 

consolidar o velho entendimento de povo como “público”, sem 

comprometer-se com causas verdadeiramente públicas nem com a 

afirmação da diversidade da população brasileira. O racismo modula-

se e cresce à sombra do difusionismo culturalista euroamericano e do 

entretenimento rebarbativo oferecido às massas pela televisão e outros 

ramos industriais do espetáculo. (SODRÉ, 1999, p. 244).  

 

Ainda segundo Muniz Sodré, a mídia apesar de absorver elementos da cultura 

negra, não lhe dá o devido crédito, através de um processo de recalcamento. Isto é, 

ignora o papel do negro na formação da cultura e da identidade da sociedade brasileira, 

não apenas com relação à alacridade, mas também à música, ao misticismo, à 

gastronomia, entre outras tantas heranças que o Brasil recebeu dos africanos. “Tanto no 

jornalismo como na indústria cultural em seus diferentes modos de produção, costuma-

se recalcar aspectos identitários positivos das manifestações simbólicas de origem 

negra” (SODRÉ, 1999, p. 245).   

O humor e a alegria funcionam, portanto, como entretenimento pura e 

simplesmente, e não como uma ferramenta para democratizar o acesso à informação 

pelas classes menos favorecidas. Isto é, ao esquecer sua origem na Arkhé, a alegria se 

esvazia de sua potência e se torna apenas fútil. A informação e o conhecimento são 

usados, portanto, não para equalizar as diferentes classes sociais, mas para justamente 

mantê-las separadas. Saber é poder e a informação é uma das formas mais genuínas do 

conhecimento. Com efeito, o conhecimento é o poder de que todos os outros poderes se 

revestem; por isso, historicamente, ele é, sobretudo nas sociedades primitivas e 

clássicas, a expressão do sagrado. Por isso mesmo, no livro de Gênesis – aquele que, na 

Bíblia, supostamente conta a origem do homem e da natureza – Deus priva os primeiros 

homens de se alimentarem da árvore do conhecimento, porque tal saber seria reservado 

apenas a Ele. Esse caráter transcendental do saber resistiu ao tempo e quando se observa 

o conhecimento sendo omitido das minorias, o que temos repercutido é a velha 

aristocracia que reserva aos “melhores” o direito ao que há de mais elevado.  

Mas, se por um lado, convém negar às massas o direito à informação, isto é, ao 

conhecimento, por outro, convém também “informá-las” dentro dos limites que 

interessam à mídia e aos poderosos. Dessa forma, as massas são iludidas com a ideia de 

que estão sendo informadas quando, na verdade, têm acesso apenas àquilo que lhes é 

autorizado conhecer.    
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Em vez de transformar a massa em energia, a informação sempre 

produz mais massa. Em vez de informar como ela pretende, isto é, dar 

forma e estrutura, neutraliza sempre mais o “campo social”, cria cada 

vez mais massa inerte impermeável às instituições clássicas do social, 

e aos próprios conteúdos da informação. À fissão das estruturas 

simbólicas pelo social e sua violência racional sucede hoje a fissão do 

próprio social pela violência “irracional” dos meios de comunicação e 

de informação - o resultado final sendo exatamente a massa 

atomizada, nuclearizada, molecularizada -, resultado de dois séculos 

de socialização acelerada e que aí chega inapelavelmente ao fim. 

(BAUDRILLARD, 1978, p. 14).  

 

Se o acesso à informação e ao conhecimento é monopolizado pelas elites e 

negado às classes menos favorecidas, também a produção de discurso se torna um 

privilégio dos poderosos. Durante aula inaugural no Collége de France, pronunciada em 

2 de dezembro de 1970, que gerou a obra A ordem do discurso, Foucault explica que o 

discurso está diretamente ligado ao desejo e ao poder. De acordo com o pensador, em 

toda sociedade a produção de discurso é controlada e o discurso considerado verdadeiro 

é aquele pronunciado por quem de direito e conforme o ritual requerido, de modo a 

evitar que o direito à fala seja estendido a toda a população, o que poderia representar 

um perigo ao sistema dominante. Diante disso, “o discurso não é simplesmente aquilo 

que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o 

poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1996, p. 10). 

Segundo a professora Itania Maria Mota Gomes, no artigo O que é o popular no 

jornalismo popular, contido no livro Mídia e Poder, organizado pelos professores 

Eduardo Coutinho, João Freire Filho e Raquel Paiva (2008), o próprio fato de haver 

uma diferenciação entre jornalismo e jornalismo popular evidencia que esta atividade 

atende historicamente aos princípios burgueses e aristocráticos, e não ao povo ou ao 

interesse público, como determina o próprio Código de Ética dos Jornalistas.  

Se a cultura popular não se explica a partir de si mesma, e sim deve 

ser vista na relação com os processos sociais e culturais hegemônicos, 

falar de jornalismo popular deveria significar falar em jornalismo 

popular massivo. À luz da concepção de popular dos estudos culturais, 

deveríamos avaliar se a distinção jornalismo/jornalismo popular não 

se justifica apenas como um processo simbólico, no qual o jornalismo 

naturaliza sua vinculação histórica com um projeto moderno, burguês, 

de sociedade. (GOMES, 2008, p. 75). 

 

Além disso, para Adorno, a Indústria Cultural cria na sociedade uma necessidade 

pela diversão – ou amusement – que é muito diferente da alegria da cultura nagô. 
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Enquanto a alegria da Arkhé nem sempre tem caráter irreverente, mas é marcada por um 

estado de gozo e de uma postura frente ao real, o divertimento descrito por Adorno é 

justamente o contrário: trata-se de um riso mais externo do que efetivamente uma 

experiência sensível e simbólica. E sua função é justamente distanciar do real, e não 

encará-lo.  

A diversão é possível apenas enquanto se isola e se afasta a totalidade 

do processo social, enquanto se renuncia absurdamente desde o início 

à pretensão inelutável de toda a obra, mesmo da mais insignificante: a 

de, em sua limitação, refletir o todo. Divertir-se significa que não 

devemos pensar, que devemos esquecer a dor, mesmo onde ela se 

mostra. Na base do divertimento planta-se a impotência. É, de fato, 

fuga, mas não, como pretende, fuga da realidade perversa, mas sim do 

último grão de resistência que a realidade pode haver deixado.  

(ADORNO, 2002, p. 41) 

 

Em entrevista ao programa Jogo da Verdade, em 1982, a cantora Elis Regina 

chamou a atenção para o entretenimento como elemento distanciador da realidade e, de 

certa forma, anestesiante. “Daqui a pouco eu estou cantando Mamãe eu quero numas e 

não noutras, entendeu? Quer dizer, eu estou levando a sério de mais Mamãe eu quero, 

que é uma marchinha de carnaval. Vou fazer da minha vida um carnaval eterno, quando 

na realidade não é bem isso”, explicou. (REGINA, 1982). 4 As marchinhas ilustram, 

neste caso, como a cultura popular esvaziada de seu sentido contra-hegemônico cumpre 

bem o papel de elemento distanciador da realidade, isto é, de alienação e de não 

resistência frente a uma realidade social desigual e injusta.  

 

Considerações finais 

 

O que se percebe no jornalismo popular, portanto, é o uso do humor como 

divertimento, em parte para atrair leitores, mas também porque acredita-se que é isso 

que a massa deseja: entretenimento. Não apenas o leitor das classes populares é 

subestimado, mas também o próprio humor é visto como algo menor e banal por parte 

dos próprios veículos de comunicação. Além disso, a forma como o humor é inserido 

nos jornais populares, em vez de colaborar para a melhor compreensão das informações 

veiculadas, serve apenas como uma forma de alienação e distorção. E, por isso mesmo, 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=YnAyyho01PM 
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é um recurso que jamais seria utilizado pelos jornais de referência5, por exemplo, por 

supostamente não transmitir seriedade ou credibilidade à informação. Quando, na 

verdade, o humor poderia ser uma ferramenta para transmitir a realidade com ainda 

mais lucidez. E por ser uma linguagem muito próxima das culturas populares, ainda 

estimular a busca por informações por parte das camadas normalmente menos 

instruídas, fora do modelo tradicional dos veículos impressos. 

Observamos, com isso, que existe não existe a intenção por parte das grandes 

corporações midiáticas de levar informação às classes populares, mas sim de entreter e 

divertir, afastando-as de qualquer possibilidade de questionamento e posicionamento 

frente ao real. Além disso, é possível observar um recalcamento da cultura popular, 

especialmente no que se refere às raízes africanas da cultura brasileira, em que a alegria 

e o riso sagrados – que fazem parte da cultura comunitária e resistente da Arkhé – são 

apropriados pelas classes dominantes e devolvidos às massas como entretenimento 

barato, individualista e hegemônico.  

Por fim, vale lembrar a ressalva de Eugênio Bucci, autor de Sobre ética e 

imprensa, para quem só faz sentido discutir as questões éticas dos meios de 

comunicação se houver interesse não apenas dos jornalistas, mas também de seus 

patrões e dos grandes grupos de comunicação, em construir uma imprensa de qualidade 

preocupada em atender ao cidadão, que não tenha o lucro e o poder político como suas 

únicas motivações. Segundo ele, “é verdade que a atividade jornalística se converteu 

num mercado, mas atenção, esse mercado é consequência, e não o fundamento da razão 

de ser da imprensa” (BUCCI, 2000, p. 33). 
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