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Resumo 
 
A presente comunicação resulta de uma investigação em curso sobre a forma como os 
meios de comunicação social expressam e constituem os consumos e os estilos de vida 
nas sociedades contemporâneas. Tomando como referente empírico notícias da imprensa 
escrita portuguesa, procura fazer-se uma discussão dos dados analisados com recurso à 
análise de conteúdo e à análise crítica do discurso. 
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Corpo do trabalho  
 

As notícias conferem notoriedade pública a determinadas ocorrências, ideias e temáticas, 

que representam discursivamente. Contribuem, assim, para democratizar o acessos às 

representações dessas ocorrências, ideias e temáticas. Contribuem, ainda, para tornar 

habitual, e até ritual, o seu uso. Featherstone (1995) identifica uma complexificação das 

relações que se traduzem naquilo que designa por “cultura de consumo”. Para o autor, 

esta comp lexificação da cultura de consumo resulta de imagens, de bens e de signos 

extraídos de diversas culturas, os quais, à medida que os fluxos de intercâmbio se 

intensificam, vão sendo considerados menos distantes e mais familiares. O discurso dos 

meios de comunicação de massas traduz esta complexificação, visível em dimensões do 

quotidiano, como os consumos e os estilos de vida. 

Neste contexto, o presente estudo assenta na ideia de que os indivíduos são confrontados 

com certos produtos, imagens e comportamentos, veiculados pelos media  e com os quais 

                                                 
1  Trabalho apresentado no âmbito do Núcleo de Pesquisa Comunicação e Culturas Urbanas  – do INTERCOM 2006, 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação: “Estado e Comunicação”, Universidade de Brasília. 
2  A frequentar o Programa de Doutoramento do Departamento de Sociologia do ISCTE; Investigadora Associada do 
CIES / ISCTE, com colaboração em diversos projectos de investigação; Docente na ESE / IPL, onde lecciona em 
diversos cursos; coordenadora das actividades do protocolo de colaboração existente entre ESE / IPL e o IDT (Instituto 
da Droga e da Toxicodependência); Publicações diversas nos domínios da Sociologia da comunicação e dos  consumos. 
susana.henriques@oninet.pt 



 2 

desenvolvem processos de identificação, afastamento, apropriação, recusa, etc. Estes 

processos encontram-se relacionados com a auto-definição dos indivíduos e com o seu 

relacionamento com o social. E reflecte-se nos consumos e nos estilos de vida. 

De facto, os media assumem um papel central nas sociedades contemporâneas e dão 

expressão ao que alguns autores designam por “sociedade do consumo”(Baudrillard, 

1995, entre outros). Partindo da discussão da imagem dos consumos mediada pelos meios 

de comunicação social, procura-se contextualizar e apreender os contornos da 

(re)formulação de estilos de vida, nas sociedades actuais, mais concretamente em 

Portugal. Ou seja, com base num enfoque de análise dirigido para a actual cobertura 

mediática da problemática dos consumos e dos estilos de vida, procuramos reflectir sobre 

a pluralidade de consumos e de estilos de vida que são expressos e constituídos pelos 

meios de comunicação social e sobre a forma como estes temas e matérias se articulam 

com um conhecimento do mundo partilhado pelos leitores a que os diversos jornais se 

dirigem.  

Assim, o referente empírico assenta nos suportes da imagem mediática dos consumos e 

dos estilos de vida, recolhidos na imprensa escrita portuguesa. Mais concretamente, 

através da recolha e análise de notícias em jornais e revistas nacionais cuja temática de 

fundo esteja relacionada com estas formas emergentes de “(re)apresentação” (na 

expressão de Santos, 2000) dos consumos e dos estilos de vida. Esta recolha realizou-se 

entre os meses de Dezembro de 2004 e Dezembro de 2005 na imprensa de maior 

circulação3: “Expresso”; “Visão”; “Jornal de Notícias”, “Correio da Manhã” e “O 

Público” de sábado e domingo.  

Relativamente às fontes, importa clarificar algumas questões. Pareceu importante alargar 

o âmbito da recolha por forma a contemplar jornais, mas também revistas de informação 

noticiosa geral. Mesmo em relação aos jornais, pareceu mais interessante considerar 

semanários e as edições de fim-de-semana dos diários. Com efeito, em resultado dos 

trabalhos anteriores realizados com recurso a imprensa e da abordagem exploratória 

realizada, parecem ser estas as fontes que apresentam mais espaços para este tipo de 

artigos (mais reflexivos e desenvolvidos) por oposição aos registos noticiosos mais curtos 

                                                 
3  Os dados relativos às audiências da imprensa resultam da combinação de diversas fontes: Relatório anual 
OBERCOM (Observatório de Comunicação Social) 2003 / 2004; Marktest, bareme de imprensa; APCT (Associação 
Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação). 
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e imediatos. Finalmente, foi imprescindível delimitar alguns períodos de análise, no 

intervalo dos doze meses previstos, em períodos de dois meses alternados com outros 

dois de paragem. Isto é, procedeu-se à recolha de notícias nos meses de Dezembro de 

2004 e Janeiro de 2005; Abril e Maio de 2005; Agosto e Setembro de 2005. Na prática, 

isto representa um leque de informação que abrange meio ano em períodos descontínuos 

de dois meses. 

Quanto ao tipo de notícias seleccionadas, importa clarificar a questão da natureza híbrida 

de alguns produtos informativos, ou notícias, conferida pela interacção entre as lógicas do 

jornalismo e do marketing.  

As mudanças sociais são cada vez mais e mais rápidas. E os media também estão a mudar 

respondendo, em parte, às mudanças das exigências do público. Segundo McManus 

(1994) deslocam-se, desta forma, para um dos instrumentos que, nas sociedades 

contemporâneas, está mais presente: o mercado. As influências ambientais – como a 

cultura, a tecnologia ou as leis e regulamentação – encontram-se constantemente 

presentes nas decisões que compõem a produção de notícias. Por isso, frequentemente, 

tornam-se invisíveis. O mercado é um outro factor que o autor acrescenta a esta – e 

destaca desta – interacção complexa de elementos que enformam as notícias.  

John McManus aplica a lógica de mercado às notícias (selecção, produção e difusão) 

devido à sua crescente importância nas sociedades actuais e para tentar perceber as 

implicações desta lógica, essencialmente microeconómica, na informação. A teoria 

comercial da produção de notícias incorpora a ideia de que as empresas de media (ou os 

media entendidos enquanto empresas) competem entre si no mercado – não apenas pelas 

audiências, mas também pela publicidade, fontes e investidores. Ou seja, as empresas de 

media são propriedade de investidores que procuram o retorno do seu investimento e o 

lucro. O público é visto como “cliente”. As notícias são um “produto”. A circulação ou a 

área de difusão corresponde ao “mercado”. À medida que as redacções de informação se 

tornam mais permeáveis a esta lógica mercantilista e que o jornalismo passa a servir o 

mercado, questionam-se as implicações na função social do jornalismo (McManus, 

1994:1): as notícias proporcionam uma imagem mais clara do mundo ou o facto das 

notícias se tornarem, de uma forma mais explícita, uma mercadoria faz com que, 

progressivamente, percam o seu valor informacional? 
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Já para os teóricos da Escola de Frankfurt os meios de comunicação eram respons áveis 

pela difusão massificada, mas sedutora, dos produtos culturais estandardizados, 

homogeneizados e esterotipados. Estas características dos produtos culturais contribuíam 

para facilitar a sua venda e aumentar os lucros da indústria cultural – o consumo dita a 

produção e a lógica da produção cultural é a lógica do mercado. Daqui resultaria um 

entorpecimento das massas que ficavam, assim, mais vulneráveis à manipulação 

(Adorno; Horkheimer 1977). McManus não é tão determinista quanto à influência da 

lógica de mercado nas notícias, mas identifica algumas das implicações. 

Este “jornalismo de mercado” (na expressão de McManus) atrai uma audiência com um 

duplo objectivo: para a informar, mas também, para a vender aos anunciantes. Isto 

implica reconsiderar a natureza das notícias, bem como a relação dos consumidores de 

notícias com os media. Uma abordagem de mercado à informação, implica que esta seja 

tratada como um bem de consumo, uma mercadoria que é oferecida e procurada. Assim, 

a relação com os consumidores assenta na troca: a atenção do consumidor é trocada por 

informação. Nesta perspectiva, importa ter em conta que, por exemplo, um leitor, ao ler 

um jornal, está a gastar um recurso precioso, tempo. E cada vez mais este recurso é gasto 

de forma tão cuidadosa como outros – caso do dinheiro. Em síntese, por um lado, o 

público “investe” o seu tempo (ou parte dele) a informar-se. Por outro, os departamentos 

de informação procuram captar a atenção de vastas audiências tanto para propósitos 

jornalísticos – de informação e de esclarecimento –, como para vender aos anunciantes. 

Nesta lógica, também os anunciantes podem exercer influência nas decisões jornalísticas 

sobre as notícias, essencialmente a dois níveis (McManus, 1994). Na selecção e 

agrupamento de notícias sobre determinados temas, com o objectivo de atrair uma 

audiência mais vasta de compradores para os produtos referidos. Este tipo de pressão 

pode entrar em conflito com as normas do jornalismo quando o objectivo de agradar à 

audiência se sobrepõe ao princípio de informar. Um segundo nível de influência surge 

quando se procura criar um ambiente favorável às compras através da referência a 

produtos, incluída (diluída) no próprio conteúdo das notícias. Este tipo de pressão pode 

colidir com as normas jornalísticas quando notícias desfavoráveis a um anunciante ou 

produto são omitidas. No entanto, McManus chama a atenção para o facto de que a 
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influência dos anunciantes também poder reforçar as normas do jornalismo. Ao alargar a 

audiência serve o público, esclarecendo-o (tal como, em princípio, a publicidade).  

O campo dos consumos e estilos de vida parece evidenciar esta lógica de cumplicidades 

entre anunciantes, que assumem aqui o papel de fontes de informação, e jornalistas, ou 

entre produtos e informação. Estas interacções conferem ao produto final – às notícias – 

algumas características do marketing. Lendrevie et all. (1993) caracterizam a “atitude 

marketing” pela preocupação em conhecer o público (através das técnicas dos estudos de 

mercado), para melhor se lhe adaptar (tentar não ir contra os seus hábitos, satisfazer as 

suas necessidades e as suas preferências, falar uma linguagem à qual seja sensível) e para 

agir da forma mais eficaz (influenciar o público tentando modificar as suas atitudes e os 

seus comportamentos). Esta atitude marketing pressupõe que as decisões sejam tomadas 

em função do consumidor e não apenas do produtor. A eficácia das políticas de 

marketing passa, pois, por identificar as necessidades dos consumidores e agir sobre eles 

para os convencer a comprar um produto ou um serviço. 

Uma cultura organizacional que combina padrões jornalísticos e de negócios faz com que 

as notícias se tornem mercadoria para satisfazer as exigências do mercado. Um bem que é 

comprado e vendido. McManus reconhece a controvérsia desta análise, mas sublinha que 

tal não significa que as mercadorias são algo “mau”, nem tão pouco, que as notícias 

sejam apenas uma mercadoria. Por definição, mercadorias são aquilo a que os 

economistas chamam “bens”, produtos ou serviços que as pessoas estão dispostas a ter 

em troca de algo. Ora, tendo em conta que a maior parte da produção de notícias se tem 

vindo a tornar um negócio, também as notícias se tornam mercadorias.  

Embora a atenção do público possa ser atraída para notícias contendo uma orientação 

informativa, de entretenimento ou ambas, o poder de atracção destas dimensões é 

desigual. Porque uma estória cujo conteúdo seja orientado para a informação tende a 

apelar a um segmento do público mais limitado, já que, na informação, os indiv íduos 

tendem a privilegiar aspectos de proximidade – o que está a acontecer ao seu trabalho, no 

seu bairro, na escola dos seus filhos. Daqui resulta que a orientação para a informação 

tem menor valor comercial do que a orientação para o entretenimento. Uma história com 

interesse humano, uma sequência bizarra de acontecimentos ou as actividades das 

celebridades, por exemplo, revelam-se bastante apelativas, quer os consumidores ganhem 
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ou não em compreensão da sua comunidade a partir destas notícias. Finalmente, porque a 

orientação para a informação tende a exigir mais da atenção do público do que os 

conteúdos de entretenimento. De um modo geral, no jornalismo de mercado, cada história 

combina níveis de informação, de apelo emocional e de entretenimento. Isto é também 

visível nos produtos informativos sobre consumos e estilos de vida, como fica 

demonstrado pelos dados analisados. 

Nesta perspectiva, McManus (1994) identifica três características das notícias de 

mercado que revelam o propósito de atrair maior audiência. A primeira seria o realce das 

imagens sobre as ideias. Também Colombo (1998) refere o jornalismo visual, como 

sendo um modelo imposto pela televisão ao jornalismo escrito enquanto instrumento de 

captação da atenção popular. A segunda, o privilegiar da emoção sobre a análise, já que a 

emoção é mais apelativa do que o pensamento e apreende-se mais facilmente. Por 

exemplo, uma imagem de um riso ou de uma lágrima exprimem emoção, enquanto o 

pensamento ou a análise requer um enquadramento, argumentos e contra-argumentos. 

Daqui resulta uma tendência para evitar a complexidade, embora os jornais sejam mais 

adequados a abordagens mais complexas do que a televisão. Isto porque há mais espaço, 

porque as pessoas podem fazer a sua própria selecção em função dos seus interesses 

particulares e porque consomem ao seu ritmo, podendo até reler o artigo. Resulta, ainda, 

o recurso frequentemente à dramatização, expressa em histórias com uma acção que 

começa e termina, com elementos como a luta de arquétipos – bem / mal, forte / 

diminuído, etc. Estas são mais eficazes a captar a atenção do que o jornalismo mais 

explanatório preocupado em estabelecer a factualidade e em demonstrar as suas 

implicações para a comunidade. A terceira característica consiste em acrescentar valor 

apelativo através do sensacionalismo, da bizarria, da comicidade e do jogo. 

Podemos, pois, situar este estudo no campo do “jornalismo de mercado” procurando, 

especificamente, as notícias da imprensa escrita nacional sobre consumos e estilos de 

vida que apresentem características de hibridez entre as lógicas do jornalismo e do 

marketing. Partimos da definição de notícias enquanto “artefactos linguísticos que 

procuram representar determinados aspectos da realidade e que resultam de um processo 

de construção e fabrico onde interagem, entre outros, diversos factores de natureza 

pessoal, social, ideológica, cultural, histórica e do meio físico / tecnológico, que são 
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difundidos pelos meios jornalísticos e aportam novidades com sentido compreensível 

num determinado momento histórico e num determinado meio sócio-cultural (ou seja, 

num determinado contexto), embora a atribuição última de sentido dependa do 

consumidor da notícia.” (Sousa, 2000:15). No entanto, exactamente porque as notícias 

resultam de processos de construção e de representação de fenómenos sociais 

considerados relevantes à luz de um determinado contexto (social, económico, político-

ideológico, cultural...) é que nas actuais “sociedades de consumo” (Edwards, 2000) 

existem cada vez mais notícias que revelam a presença de lógicas de marketing e de 

entretenimento. Estas, apresentam algumas diferenças face às notícias, tal como definidas 

no âmbito da deontologia jornalística. Mas também se demarcam dos textos publicitários, 

enquanto portadores de uma lingua gem específica que expressa um conjunto de 

associações significativas que configuram a oferta de determinado objecto .  

Referindo-nos agora ao percurso de pesquisa, importa começar por algumas 

considerações importantes. É difícil, provavelmente impossível, aos analistas, sairem da 

cultura dos media. É uma dificuldade epistemológica, no que diz respeito às formas nas 

quais nós buscamos o nosso entendimento da mediação. Assim, estudar os media  envolve 

inevitável e necessariamente um processo de “desfamiliarização”, para recusar o óbvio, o 

simples (Silverstone, 1999). Mas é importante saber como funcionam os media, o que 

oferecem e como. No ponto de partida de uma tal investigação estão os próprios textos e 

as suas exigências, já que as notícias são construídas com base em linguagens: a língua, a 

linguagem das imagens, etc. 

Os artigos jornalísticos contribuem para dotar os consumos e estilos de vida 

representados de significação. Criam “texturas de experiência mediada” (Giddens, 1994). 

Embora a atribuição última de sentido dependa do receptor e das várias instâncias 

mediadoras sociais (escola, família, grupos) em que o indivíduo se integra, os próprios 

artigos noticiosos contribuem para que seja atribuído um determinado sentido aos 

consumos e estilos de vida que “(re)apresentam”. É esta construção de um sentido que é 

representado e difundido, ou mediado, que importa aqui perceber. 

Para tal, começou-se, numa primeira fase, pela recolha das notícias que resultou de uma 

pesquisa de cada edição “página a página” (Ponte, 2005). De seguida, elaborou-se uma 

caracterização que pretende ajudar a perceber quais os media em que estas temáticas têm 
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maior expressão e as eventuais diferenças na respectiva abordagem, apresentada no 

quadro seguinte: 

 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos por jornais e por temática 

 Fonte / 

Categoria  

 

Corpo 

 

Alimentação 

Medicaliz.  

Substâncias 

 

Saúde 

Vida 

natural... 

Ícones, 

figs públs 

 

Metadisc 

 

Total 

Expresso -- 2 6 3 -- -- -- 11 

Exp. Econ & Int -- 1 8 1 -- 2 18 30 

Única 9 22 27 14 7 31 29 139 

Única Guia  -- -- -- -- 3 -- -- 3 

Actual -- -- -- -- 1 -- 1 2 

Exp. Dossiers Esp. -- -- -- 11 -- -- -- 11 

CM -- 3 13 9 1 5 -- 31 

Correio Vidas 29 4 3 9 13 24 7 89 

Domingo... 2 20 12 9 9 12 12 76 

JN 7 15 31 8 11 3 7 82 

Grande Reportag. 4 9 13 15 1 4 1 47 

Notícias Magazine 15 17 31 23 28 15 10 139 

Público -- 3 14 4 5 -- 4 30 

Fugas Público 1 11 14 1 13 -- -- 40 

XIS 23 6 5 39 40 -- 9 122 

Pública 21 9 7 11 8 13 15 84 

Público Doss. Esp. -- -- -- 1 -- -- -- 1 

Visão 6 6 6 5 5 5 29 62 

Visão sete 2 13 6 1 18 -- 3 43 

Visão Doss. Esp. -- -- -- -- -- -- 1 1 

Total 119 141 196 164 163 114 164  

 

Numa segunda fase procedeu-se à análise de conteúdo, que assentou em variáveis 

formais (como a assinatura do texto, a proveniência da informação, as vozes citadas, a 

localização geográfica) e temáticas, de natureza operatória (como o espaço representado e 

conteúdo temático das categorias definidas, que tem por base as respectivas construções 

sociais e culturais),  para uma primeira organização dos artigos recolhidos (Ponte, 2005). 
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Finalmente, procede-se a uma análise crítica do discurso dos artigos, com o objectivo de 

perceber a existência de formas diferentes de falar dos consumos e dos estilos de vida, 

quer os que são expressos, quer os que são constituídos, porque emergentes, nos produtos 

informativos da imprensa escrita nacional, actualmente.  

“A Análise crítica do discurso (ACD) é um tipo de investigação de análise do discurso 

que estuda (...) o modo como o abuso de poder e a desigualdade são postos em prática, e 

(...) o modo como são reproduzidos e o modo como se lhes resiste...” (van Dijk, 

2005:19). Ou seja, entendendo o jornalismo enquanto discurso social, a análise crítica do 

discurso dá especial atenção à linguagem e às suas escolhas,  associando as perspectivas 

sociológica e política (Ponte, 2005). Procura-se, assim, entender o lugar da linguagem nas 

relações sociais de poder e ideologia, e o papel da linguagem nos processos de mudança 

social.  

Fairclough (1995) entende o discurso como elemento com efeitos construtivos e 

transformativos sobre outros elementos da realidade social. O autor identifica três focos 

de análise: as relações interpessoais definidas pelo texto; as práticas discursivas através 

das quais um texto é construído, interpretado e distribuído; as práticas sociais, em 

particular as relações do discurso com o poder e a ideologia. Nas práticas sociais das 

sociedades ocidentais contemporâneas, Fairclough destaca duas tendências de 

intertextualização (relações entre textos de um mesmo género) do discurso, em torno de 

dois modelos: o modelo conversacional e o modelo da marketização do discurso. O 

primeiro modelo remete para a informalidade crescente da linguagem noticiosa. O 

último, refere-se à “influência de parâmetros de ordem económica com orientação para 

imperativos comerciais, concorrenciais e de eficácia.” Estas duas tendências de 

intertextualização de formações discursivas traduzem-se na valorização do registo de 

proximidade e na construção das audiências como consumidoras (mais do que como 

cidadãs), fenómeno que ocorre nos media noticiosos bem como noutras estruturas sociais 

(Ponte, 2004:131). 

O autor apresenta ainda um programa de análise da produção discursiva em oito items, 

que podem servir de orientação para a análise do discurso jornalístico. Destes, 

destacamos aquele que nos parece mais adequado a esta pesquisa: a perspectiva dialéctica 

das relações entre textos e cultura / sociedade, isto é, os textos são simultaneamente 
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produtos socioculturais e constituintes de uma sociedade e cultura, não só reprodutivos 

mas também transformativos (Faiclough, 1995:34). Também van Dijk (2005) identifica 

um conjunto de estruturas do discurso a serem analisadas, donde destacamos (mais uma 

vez, pela sua adequação) os tópicos. «Definidos como “macro-estruturas semânticas” 

derivadas de estruturas locais (micro), os tópicos representam aquilo “sobre que versa” o 

discurso, globalmente falando, e explicam a coerência global do texto e da fala.» 

(idem:41). A relevância social dos tópicos deve -se, por um lado, ao facto de 

corresponderem ao significado global que os utentes da linguagem formam na produção e 

na compreensão do discurso. E, por outro, ao facto de auxiliarem os utilizadores da 

linguagem nos processos de memorização e de controlo dos detalhes significativos. Os 

tópicos, definidos como significados globais, são expressos frequentemente no discurso, 

por exemplo, em títulos, sumários, resumos, conclusões...  

Kress e van Leeuwen (1996) chamam a atenção para o facto da importância das imagens 

visuais estar a aumentar no discurso contemporâneo. Na mesma linha, Fairclough (2006), 

identifica uma alteração no carácter das mercadorias que passam de bens que são mais 

físicos para outros mais culturais. Exemplo disto é aquilo que designa por 

“mercantilização do discurso”. Isto é, à medida que as mercadorias se tornam mais 

culturais e visuais (semioticized), o discurso torna-se mercantilizado, mais aberto a 

processos de cálculo económico, é pensado para ter sucesso nos mercados. 

Partindo destas dimensões propostas no âmbito da análise crítica do discurso – os tópicos 

e as imagens dos artigos jornalísticos seleccionados, como indicadores de marketização 

do discurso (jornalístico) – pretende captar-se a dimensão ideológica presente nos 

modelos sobre os consumos e os estilos de vida, na sociedade portuguesa actual, nas suas 

controvérsias e nos seus consensos. 

De notar que esta  comunicação é parte de uma investigação em curso4. Como tal, 

pretende fazer-se uma apresentação e discussão dos dados obtidos – ainda em fase de 

elaboração. 
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