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Resumo: O entretenimento apresenta-se como um dos valores mais importantes da 
sociedade da informação. Apesar disso na área comunicacional, especialmente no 
jornalismo, não se estabeleceu em objeto de pesquisa. Assim visando contribuir para a 
ampliação dos estudos sobre o referido tema, neste artigo analisa-se de que maneira ele 
tem sido abordado desde a imprensa sensacionalista aos dias atuais. 
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Introdução 

Não é preciso prestar muita atenção para percebermos o quanto hoje em dia 

a implantação dos sistemas digitais e de entretenimento (possíveis graças à combinação 

de tecnologias como os satélites, a televisão, o computador, o telefone e o cabo de fibra 

óptica) vem  propiciando uma série de mudanças em nosso cotidiano.  

As áreas do lazer e da comunicação são as que sofrem os impactos mais 

significativos. A indústria do entretenimento tem influenciado no jeito de trabalhar dos 

demais segmentos empresariais, transformando-se em um dos mercados de maior 

faturamento. Estima-se que estamos testemunhando o nascimento de uma indústria 

capaz de rivalizar com outras há tempos sedimentadas e de grande poderio econômico.  

Para se ter uma idéia, somente em 2004 esse setor faturou cerca de 1,3 

trilhão de dólares, segundo os dados da consultoria Pricewaterhouse Coopers, até agora 

a mais ampla pesquisa que se produziu a respeito e ainda não foi contestada. Com esse 

volume de dinheiro, a indústria em questão já supera a bélica e equivale à 

automobilística e à de telecomunicações. Perde apenas para o ramo de saúde e o de 

petróleo. Um mercado que cresce a uma taxa anual de 6,3%3. 

Apesar disso na área das Ciências da Comunicação, o entretenimento não se 

estabeleceu em objeto de pesquisa. Assim, visando contribuir para a ampliação dos 

estudos sobre o referido tema, neste artigo analisa-se de que maneira ele tem sido 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 02 – Jornalismo, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (ECA/USP) e Mestre pela Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP),  na mesma área. Leciona nos cursos de Jornalismo da Universidade Anhembi 
Morumbi e Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E-mail: fdejavite@anhembi.br 
3LIMA, Luiz Octávio. O brasileiro em números. Época, n. 367, pp. 82-88, 30 maio 2005.  
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abordado no jornalismo impresso diário  desde a imprensa sensacionalista aos dias 

atuais. 

 A escolha do jornalismo impresso diário deu-se pelo fato dele ser um dos 

primeiros a circular em grande escala, ter atualmente grande credibilidade junto à 

opinião pública, além de sofrer as maiores dificuldades em lidar com a concorrência das 

novas mídias. O estudo é de cunho teórico, tendo como base a pesquisa bibliográfica. 

1.1 – Apontamentos gerais sobre o entretenimento 

Teclar na internet, ver televisão, ir ao cinema, assistir a um filme no DVD, ler 

um livro, um jornal, uma revista, ouvir rádio, distrair, recrear, divertir ou apenas ocupar 

o tempo livre. Todas essas atividades permitem realizar algo prazeroso e promovem o 

bem-estar. A elas, de maneira geral, dá-se o nome de entretenimento, ou seja, coisa que 

se faz quando não se está no trabalho ou cuidando das obrigações do dia-a-dia. 

O entretenimento objetiva proporcionar uma válvula de distração, de prazer e de 

diversão às pessoas, ora ajudando-as a uma ruptura com a vida real (por meio da evasão 

para uma realidade diferente da vivenciada rotineiramente), ora promovendo a formação 

intelectual.  

A ele cabe ainda diminuir as tensões que ameaçam os indivíduos a serem 

levados à doença ou à loucura, à liberação e à renovação de suas energias. Além de 

fornecer segurança emocional ao promover o descanso e ocupar o tempo livre, isto é, 

aquele tempo fora do trabalho.  Neal Gabler4 considera-o como tudo aquilo que é 

promovido pela mídia, ou seja, “[...] filmes, rock, romances sanguinários, histórias em 

quadrinhos, televisão, jogos cativos”.   

Desde as primeiras pesquisas iniciadas por Platão até o momento presente, os 

estudos sobre entretenimento dividem-se em duas perspectivas: uma otimista e outra 

pessimista.  A primeira concebe-o como uma possibilidade de contribuição para o 

crescimento do indivíduo, propiciando alívio das tensões do dia-a-dia e equilíbrio de sua  

personalidade, sendo, portanto, algo  necessário e útil. A segunda corrente o tem como 

um instrumento de alienação, em prol de determinadas ideologias, servindo para 

manipular as pessoas em busca de objetivos políticos e econômicos.  

                                                 
4 GABLER, Neal. Vida o filme: como o entretenimento conquistou a realidade. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999, p.23. 
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 DeFleur e Ball-Rockeach5, seguindo a perspectiva otimista, avaliam que o 

entretenimento é uma importante ferramenta de socialização, pois constitui uma forma 

de nos tornarmos sociais, aprender papéis, normas e valores ao lidar com os outros.  

Os teóricos da linha pessimista alegam que o entretenimento dissemina o triunfo 

da emoção sobre a razão e, por isso, não deve ser visto positivamente. Porém não há, 

mesmo assim, nenhum motivo suficiente que justifique julgá- lo como algo menor, pois 

na sociedade da informação ele se faz cada vez mais importante, tornando-se quase 

obrigatório. E como argumenta Dumazedier6, por meio do entretenimento o homem 

constrói um tempo parecido com a scholé grega proposta por Aristóteles, com o intuito 

de caminhar, seguramente, em seu processo de autoformação constante, informando-se 

e, ao mesmo tempo, divertindo-se.  

Nos dias atuais, segundo Dizard7, “cada vez mais a mídia vê seu futuro papel 

como o de um provedor eletrônico de produtos de informação e de entretenimento”.  Os 

lares estão equipados com computadores e toda a parafernália possível de novas 

tecnologias, constituindo-se em novos espaços que organizam o trabalho e a diversão.  

De acordo com Toffler8, o lar (hoje cabanas eletrônicas) com as suas múltiplas 

opções de entretenimento e atividades domésticas é o ponto focal de todas as mudanças 

desencadeadas pela sociedade da informação.  

A multiplicação das alternativas de lazer, entretenimento e diversões caseiras, 

proporcionadas pelas novas tecnologias e pelas convencionais recicladas (como, por 

exemplo, assistir a um filme na televisão, no DVD ou no antigo videocassete), tem 

tornado nossas residências muito mais atraentes. Ficar em casa, agora passou a ser uma 

opção prazerosa e confortável.  

Segundo levantamentos realizados nos últimos três anos por diversos institutos 

de pesquisa no Brasil, como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

divulgados em uma reportagem da revista Época9 em 2005, o lazer da população no 

país é, essencialmente, caseiro. Isso quer dizer que 62% preferem ficar em casa no 

tempo livre, contra 49% que optam por passear em shopping e 40% ir ao cinema. 

                                                 
5 DEFLEUR, Melvi L.; BALL-ROKEACH, Sandra. 5ª ed. Teorias da comunicação de massa. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1993, p.324. 
6 DUMAZÉDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. 3a ed.  São Paulo: Perspectiva, 2001. 
7 DIZARD , Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2. ed. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 
2000,  p.56-58), 
8 TOFFLER, Alvin. A terceira onda. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.  p.382), 
9 LIMA, op.cit. 
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A mídia tornou-se a opção preferida de entretenimento caseiro e a tevê o meio 

de diversão principal. A maioria dos brasileiros, exatamente 97%, vê televisão. Cada um 

gasta em média 4h50min por dia na frente da telinha. A reportagem revelou também 

que o índice de leitura tem aumentando: 38% gostam de ler livro e 47% lêem revistas 

com regularidade.  

O aumento de produtos eletrônicos, principalmente nos lares da classe média, é 

um dos dados mais relevantes da pesquisa. O computador tornou-se um objeto de 

desejo, e um terço da população já o possui. Os brasileiros ficam plugados na rede em 

média 14 horas por mês. Trinta milhões têm acesso à internet e quatro milhões estão no 

Orkut (site de comunidade virtual lançado em 2004), cujos usuários brasileiros se 

tornaram maioria em pouco tempo. 

Ainda na área dos eletrônicos, houve aumento no consumo de DVDs. Em 2002, 

apenas 1% dos brasileiros tinha um aparelho desse tipo. Em 2005, 21% da população já 

havia comprado o seu. Outra mania registrada nas pesquisas foi o uso de celulares. No 

início do ano passado, cerca de 61 milhões de celulares estavam distribuídos em todo o 

país. Esse número coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de densidade 

de emprego de telefone móvel. A média nacional é de 46 aparelhos a cada 100 

habitantes. 

Nesse sentido, o entretenimento apresenta-se como um fator diferenciado de 

pauta jornalística, em especial para o jornal impresso diário, na medida em que esse 

meio deve buscar satisfazer as necessidades e os interesses do leitor para fazer frente à 

concorrência cada vez mais acirrada com as novas mídias.  Na verdade, o jornal 

impresso diário, como vamos discutir abaixo, foi a primeira alternativa de 

entretenimento em massa e a primeira mídia a divulgar esse conteúdo para um maior 

número de pessoas.  

 

1.2 - Imprensa sensacionalista: diversão com sangue, sexo e tragédias  

O jornalismo impresso diário é um dos mais antigos e importantes meios 

existentes. Tem desempenhado um papel decisivo nas transformações sociais, como o 

de contextualizar as pessoas em seu tempo. Transmite os fatos que acontecem no dia-a-

dia dos cidadãos e funciona como um espelho da sociedade em que está inserido. Enfim, 
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como bem expressam os versos de uma música de Gilberto Gil10: “[...] o jornal é a 

matéria, é o espírito do mundo, coisa fútil, coisa séria [...]” 

Ao que tudo indica, foi o primeiro portal por onde o entretenimento se 

difundiu em larga escala. No entanto, há registros de que a divulgação deste tipo de 

conteúdo já era florescente na Europa do século XVII, tendo sido impulsionado pelo 

desenvolvimento das técnicas gráficas. Sua propagação era feita nos Canards, nas 

Gazettes, nos Ocasionelles (publicações consideradas formas pré-modernas do jornal) e 

nos romances sanguinários, divulgados por meio de relatos designados fait divers,11 

cujos temas eram o extraordinário, o insólito (“o homem que morde o cachorro”), a 

celebridade, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte. 

Porém o grande impulso do entretenimento deu-se com a imprensa 

sensacionalista, em meados do século XIX, com a fundação do jornal New York Sun, em 

1833, por Benjamin Day. Esse veículo rompeu com os modelos do jornalismo praticado 

à época e oferecia em suas páginas crimes, assassinatos, mortes, curiosidades, 

bizarrices, entre outros assuntos que causavam sensacionalismo e eram fantásticos. Por 

exemplo, para dar mais atração ao conteúdo, Day contratou um repórter que escrevia 

artigos em estilo humorístico sobre fatos diários da polícia local. 12 

Esse jornal era considerado pela classe dominante (que não se via 

representada nele) vulgar, ordinário e sensacionalista A alegação da elite era a de que 

sua linha editorial visava atingir diretamente às massas recém-alfabetizadas, que 

começavam a participar da vida em sociedade, graças à revolução industrial.  

Havia nesse veículo matérias sérias, por certo. Mas seus editoriais e relatos 

de complexidades políticas e econômicas eram bem mais superficiais do que os jornais 

partidários, escritos para leitores mais requintados politicamente. Em 1837, o New York 

Sun  distribuía diariamente 30 mil exemplares, mais do que o total somado de todos os 

jornais diários de Nova York.  

 

O Sun aumentou sua circulação impressionante, sobretudo por apelar para 

novos leitores até então ainda atingidos por um jornal. Um dos mais importantes 

aspectos do jornal de tostão de Day, e dos outros veículos que o seguiram, foi a 

redefinição de notícia para se adaptar aos gostos, interesses e capacidades de leitura 

do nível menos instruídos da sociedade. Até então, notícia geralmente significava 
                                                 
10 O jornal – letra e música de Gilberto Gil, 1992. 
11Termo introduzido por Roland Barthes, em 1964, que significa fatos diversos que cobrem escândalos, curiosidades 
e bizarrices. 
12DEFLEUR & BALL-ROKEACH , op. cit., p. 68. 
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relatos de acontecimentos sociais, comerciais e políticos de importância genuína, 

ou outras ocorrências de interesse comum. Benjamim Day, todavia, encheu seu 

jornal com notícias de outro gênero – relatos de crimes, estórias pecaminosas, 

catástrofes e outras desgraças –, notícias que a gente da rua achava empolgantes, 

divertidas ou engraçadas. 

 

Contudo, mais precisamente em fins do século XIX, o entretenimento nesse 

veículo passa a ganhar dimensões mais concretas e populares. Isso ocorre com a 

transformação do jornalismo em empresa. 

 

[...] Os conteúdos jornalísticos oferecidos pela imprensa de um penny são 

refinados e apresentados tecnicamente com mais efeitos a partir de 1883, no jornal 

de Joseph Pulitzer, World, de Nova York, e de William Hearst, Journal. Surge, 

então, nesse período, uma mescla de indiscrição, sensações, escândalos, que vai se 

denominar, a partir daí, em interesse humano.13 

 

O World e o Journal moldaram o gênero sensacionalista e deram-lhe 

características que ainda hoje são utilizadas. Era uma época com poucas alternativas de 

diversão, e o jornal constituía uma das principais opções de lazer, com circulações 

espantosas. 

Antes da virada do século, os veículos de Pulitzer e Hearst (dois magnatas 

expoentes da imprensa sensacionalista do final do século XIX) alcançavam tiragens de 

até um milhão de exemplares/dia. Na verdade, por volta de 1840, as quatro maiores 

cidades americanas tinham jornais populares. A maior parte deles possuía uma 

orientação jornalística parecida: muitas notícias locais, grande destaque para os fatos de 

interesse humano e um orçamento liberal para material de entretenimento. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, o predomínio da imprensa 

sensacionalista era nítido, ao passo que  os jornais com notícias de alto nível e qualidade 

literária possuíam menores tiragens e davam menos dinheiro. Mesmo com tanto êxito, 

esse tipo de jornalismo sempre foi recriminado pelos guardiões da cultura à época, 

porque, segundo Gabler,14 estimulava os instintos mais baixos do homem. 

 

                                                 
13MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação e jornalismo: a saga dos cães perdidos. São Paulo, Hacker, 2000. p. 24. 
14GABLER, op. cit., p. 72. 
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[...] As notícias eram simplesmente o conteúdo mais emocionante e 

divertido que um jornal podia oferecer, sobretudo quando desviadas, como era 

invariavelmente o caso na imprensa barata, para as histórias mais sensacionais. Na 

verdade, pode-se até dizer que os mestres da imprensa barata inventaram o 

conceito de notícia porque essa era a melhor maneira de vender jornal num 

ambiente dominado pelo entretenimento; um dado importante, aqui, é que os 

jornais mais caros eram vendidos sobretudo por assinaturas, ao passo que os de um 

penny eram vendidos nas ruas, o que significa que o conteúdo tinha de ser 

interessante o bastante para levar alguém a comprá-los.15 

 

William Randolph Hearst investia contra a pretensão de o jornalismo ser 

uma forma de serviço público, ao instruir os leitores sobre o mundo a seu redor. Em um 

dos primeiros editoriais do jornal Journal, afirmou que o público gostava bem mais de 

entretenimento do que de informação. Na verdade, o jornal sensacionalista, ao processar 

fatos trágicos em forma de notícia, elegeu o entretenimento como paradigma de seu 

discurso.  

Porém com a urbanização das cidades, houve um aumentou nas opções de 

lazer.  Em conseqüência, o conteúdo do jornal diário passou a ressaltar tais novidades. 

Aliás, o meio era, no século XIX e meados do século XX, a principal fonte de notícias, 

opinião e entretenimento leve para a maioria dos americanos. 

Segundo Baldasty, 16 os conteúdos de entretenimento mais veiculados pelos 

jornais (tanto metropolitanos quantos regionais) nos Estados Unidos do século XIX, 

eram: teatro, livrarias, museus de arte, literatura, esportes, assuntos femininos (por 

exemplo, gastronomia, moda, decoração etc.), crimes, acidentes, sociedade. Na verdade, 

o autor constatou que metade do conteúdo dos grandes jornais era voltada para esses 

temas, enquanto matérias sobre política tinham espaços menores. 

 Baldasty17 constata que os artigos de esportes seguiram o começo do 

baseball e as rivalidades inter-cidades em relação ao domínio deste esporte em 1870. 

Artigos sobre livros, moda e teatro coincidem com o aumento das horas de lazer: 

educação, editoras, literatura e dinheiro para artes e entretenimento. 

Dessa maneira, até o final do século XIX, o jornal talvez tenha sido a forma 

mais popular de entretenimento antes do aparecimento do cinema, graças ao sucesso da 
                                                 
15 Idem, ibidem, p. 62-63. 
16 BALDASTY, Gerald J. The commercialization of news in the nineteenth century. Wisconsin, 

University of Wisconsin Press, 1992. pp. 122-3. 
17 Idem, ibidem, p. 124. 
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imprensa sensacionalista, com a promoção do fait divers e da informação direcionada  à 

curiosidade específica de seus leitores. 

 

1.3 – Tudo pelo leitor: cor, imagem e novos conteúdos 

Entretanto, ao chegar ao século XX, os jornais sensacionalistas sofreram 

fortes críticas tanto de setores da imprensa quanto da sociedade. As classes alta e média 

já não estavam satisfeitas com os seus conteúdos. Desse modo, a imprensa respeitável 

preferiu achar que a distinção entre ela e a sensacionalista não estava apenas no tom, 

mas também na função de cada uma na sociedade. 

O jornalismo de prestígio optou pela premissa de que a obrigação principal 

da imprensa era ajudar a criar cidadãos bem informados, enquanto o sensacionalista 

preferiu publicar fatos que tinham características incomuns, ou seja, o trágico, o 

dramático, o escandaloso, o espalhafatoso e o ilógico. 

Esse dilema entre o jornalismo que busca ofertar acontecimentos de 

relevância pública e aquele que procura o espetáculo, ou seja, o entretenimento, existe 

até hoje. Porém com a chegada da concorrência dos meios audiovisuais (em especial da 

tevê ), essa diferenciação entre ambas ficou mais difícil de ser estabelecida. 

A tevê trouxe uma nova direção para a notícia. O entretenimento foi o 

discurso escolhido para caracterizar-se. A partir disso, converteu tudo que aparecia na 

tela em diversão, inclusive a notícia. Em pouco tempo, tornou-se um dos mais 

importantes meios de diversão e entretenimento nas sociedades ocidentais. 

E foi assim que os jornais viram-se obrigados a adotar características desse 

novo e forte concorrente, procurando empregar novos recursos  na tentativa de seduzir o 

público. O jornalismo impresso diário começa, então, a promover uma crescente 

reestruturação gráfica e de conteúdo. 

O USA Today, jornal americano tornou-se o pioneiro a tentar aproximar a 

linguagem do meio impresso com a da tevê. Em uma reformulação ousada, passou a 

empregar cores fortes, layout diferenciado, notícias breves, gráficos e mapas abundantes 

em suas páginas. Outros jornais no mundo ocidental também seguiram seus passos. 

Recorreram não só ao uso de cores e gráficos, mas também aumentaram o espaço para 

os assuntos que não fazem parte das chamadas “sete artes”, como celebridades, 

gastronomia, design e moda. 

“Moda e gastronomia, destacadamente, aumentaram seu público e, 
pois, sua relevância simbólica. Outro assunto que cresceu éo design (desenho de 
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objetos em série), que hoje tem grande mostras específicas, livros, debates. Tudo 
isso e, de certo modo, um ganho para o jornalismo [...] Seu papel, como já dito, 
nunca foi apenas o de anunciar e comentar as obras lançadas nas este artes, mas 
também refletir 9sobre) o comportamento, os novos hábitos sociais, os contatos 
com a realidade político-econômica da qual a cultura é parte ao mesmo tempo 
integrante e autônoma”18.  
 

Assim, muitos veículos começaram a adotar textos mais leves, divertidos e 

agradáveis aos olhos do leitor. De fato, a competição com a tevê provocou o 

estabelecimento de novos padrões visuais, como, por exemplo, o uso da cor e a 

modificação tanto da leitura quanto da própria constituição da página, cujas finalidades 

básicas são a sedução dos leitores e a busca de novos mercados. 

Os fatos jornalísticos da morte de Diana, do caso entre o ex-presidente 

americano Clinton e sua secretária Mônica Lewinsky e da agonia e morte do Papa João 

Paulo II, explorados pela mídia mundial, ilustram bem isso. Tais atitudes, por parte da 

imprensa de prestígio, mostraram, de uma vez por todas, “[...] o nivelamento do velho 

padrão de valor jornalístico e ergueu um novo em seu lugar: o entretenimento”. 19 

No Brasil, esse processo não deixou de ser observado também. O jornal 

Folha de S. Paulo lançou vários cadernos e suplementos nas décadas de 1980 e 1990, 

que visavam atingir conteúdos específicos, com destaque para as áreas de televisão e 

informática.  

Nos anos 80 os dois principais jornais paulistas, Folha de S.Paulo e O 

Estado de S.Paulo, criaram seus cadernos culturais diários, respectivamente, a Ilustrada 

e o Caderno 2. “Enquanto a Ilustrada dava mais atenção ao cinema americano e à 

música pop, o Caderno 2 fazia uma dosagem maior com a literatura, arte e teatro – 

distinção que permanece mais ou menos até hoje ...”20.  

Atualmente, a página de um jornal impresso diário, sem dúvida, baseia-se 

no layout, que traz a síntese de todos os elementos que o compõem, em busca de seduzir 

os leitores. O objetivo principal do layout é reunir todos os dados caracterizados pela 

tipologia, ilustrações, legendas, espaços em branco, o texto escrito, a foto, que, através 

de sua estrutura e configuração, traduzem a intencionalidade do que se deseja 

comunicar. 

O uso da cor é um dos recursos que vem se desenvolvendo rapidamente. 

Podemos dizer que o objetivo principal da utilização da cor está na tentativa de 
                                                 
18 PIZA, Daniel. Jornalismo cultural São Paulo: Contexto, 2003, p.57. 
19GABLER, op. cit., p. 137. 
20 PIZA, op.cit., p.41. 
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aumentar no leitor a experiência emocional, que pode ou não ter sido iniciada com o 

texto. Ainda nesse processo de comunicação visual, houve modificação também na 

intencionalidade da matéria – com o intuito de torná- la mais atrativa. 

Nesse sentido, o jornal tem empregado, com maior ênfase, alguns recursos 

que deixam a notícia mais fácil de ser entendida e ainda agradável ao ser lida, como a 

fotografia, os gráficos, os infográficos e as ilustrações, cujo objetivo também é entreter. 

Uma fotografia bem editada e com destaque, muitas vezes, é a primeira 

coisa que leitor vê na página. Caso a foto seja atraente, o receptor poderá dar atenção 

aos gráficos, boxes, ilustrações e tabelas que permitem uma leitura instantânea, por 

meio da apresentação de textos curtos, com a finalidade de atraí- lo e diverti- lo, na 

medida em que buscam tornar a leitura mais leve e de rápido entendimento. Somente 

depois de ser “bombardeado” por esses recursos é que ele passa a considerar o texto. 

Esses instrumentos cada vez mais são empregados. Todo jornal que queira 

se sustentar no concorrido mercado atual tem recorrido a esse processo, principalmente 

nos últimos dez anos, com o surgimento da internet (o mais novo concorrente).  

 

1.4 – A concorrência com a internet e a conquista dos jovens leitores   

A chegada da internet trouxe um novo cenário para a mídia em geral e,  em 

especial, para os jornais impressos diários. Em nosso país, o Jornal do Brasil edita o 

primeiro veículo on- line em maio de 1995. 

Apesar do susto inicial, diversas pesquisas têm comprovado que o meio 

jornal no Brasil obteve um significativo crescimento na última década do século 

passado, especialmente os grandes veículos. Muitos foram os fatores que contribuíram 

para essa evolução, segundo Pinheiro.21 Entre eles, destacamos: 1) o revigoramento da 

economia, com a implantação do Plano Real, em 1993, após a recessão do Governo 

Collor de Mello (1990-1992); 2) os investimentos em novas tecnologias de composição 

e impressão, com emprego de recursos na construção ou na ampliação de parques 

gráficos e na informatização das áreas de redação, que possibilitaram maneiras 

personalizadas de receber o jornal e a melhoria na qualidade de sua impressão (com 

utilização de maiores espaços para fotos coloridas e recursos infográficos); 3) a 

preocupação por parte do jornal em suprir as informações transmitidas pela TV e 

                                                 
21PINHEIRO, José Moura. Setor jornalístico do Brasil: história, evolução, tecnologia e desempenho 
profissional. 1998. Tese (doutorado em Comunicação Social). Programa de Pós-graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporânea, Universidade Federal da Bahia, pp. 70-72. 
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internet, com mais detalhes e pluralismo; 4) o foco nas estratégias competitivas voltadas 

para o cliente/leitor; 5) o aproveitamento da internet como grande suporte de publicação 

de notícias. 

No entanto, esse desenvolvimento deu-se somente até o ano de 2000. De lá 

para cá, essa linha ascensional interrompeu-se. Os jornais diários impressos brasileiros 

passaram a ter problemas com a circulação, que está em declínio a cada ano. 

Para termos uma idéia desse problema, uma pesquisa realizada pela 

Associação Americana de Jornais com jovens de 18 a 24 anos, nesse mesmo ano, 

apontou que, para 75% deles, a internet “mexe” com a imaginação, contra 45% dos que 

afirmaram o mesmo em relação aos jornais. 

Uma das queixas mais comuns entre os leitores é a de que os assuntos 

veiculados estão mais de acordo com o gosto dos donos de jornais e dos jornalistas do 

que com o deles. Uma pesquisa realizada já em fins da década de 1970 registrava que o 

grande problema a ser enfrentado pelo meio localizava-se na lacuna existente entre 

aquilo que o público espera encontrar e o que os jornais oferecem como conteúdo. 

Apontaram também querer mais informações pessoais e uma cobertura com 

ênfase na região e em sua cidade. Desse modo, os jornais passaram a oferecer seções 

especiais como saúde, entretenimento, ciência e negócios, além de ampliarem a 

cobertura local. Esses foram os primeiros passos dados para satisfazer os receptores e 

aumentar o índice de leitura.22 

Francisco Iglesias e Sam Verdeja23 acreditam que o mercado informativo no 

qual se desenvolvem os jornais impressos diários tem mudado muito nos últimos trinta 

anos, e seu futuro, a médio e longo prazo, não é nada fácil prever. 

Entretanto avaliam que, se a imprensa quiser sobreviver, terá de fazer frente  

(cada vez mais e de maneira decisiva) às competências informativas e publicitárias dos 

novos meios eletrônicos e audiovisuais. 

Se, por um lado, esta crescente competência constitui uma ameaça, por outro pode 

ser entendida como uma nova oportunidade para melhorar e competir, o que significa que, 

agora, mais do que nunca, a imprensa deve, por uma parte, aprofundar o que durante 

séculos foi sua principal razão de ser: a informação e a análise da atualidade; por outra, 

melhorar incessantemente sua direção e gestão utilizando, entre outros, os recursos que o 

marketing moderno lhe brinda. 

                                                 
22GREENBERG , Lori. Newspaper: learning to market. Marketing & Media Decisions. Review York, ano 8, v. 21, p. 46, 
jul. 1986. 
23IGLESIAS, Francisco & VERDEJA , Sam. Marketing y gestión de periódicos. 2. ed. Navarra, Euansa, 1997.  p. 48-106. 
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Iglesias e Verdeja acreditam também que, hoje em dia, é indispensável conhecer 

o gosto dos leitores. Conforme analisam, a época atual é muito propicia a modificações 

de gostos, hábitos e comportamentos, bem como a aparições de novos produtos que 

buscam satisfazer os anseios e os interesses dos consumidores. O jornal, segundo eles, 

deve estar sempre em sintonia com seu público, ao procurar antever seus desejos 

concretos e reações ante os conteúdos e as diversas formas de ser apresentados. 

Esses autores defendem ainda que, entre as ações básicas de mercado para 

modificar a tendência de leitura dos jornais impressos diários de referência, está o 

cuidado com a maneira de captar a maior parte possível do coletivo de não- leitores de 

desse meio, isto é, as mulheres e o segmento juvenil tidos como públicos com potenciais 

imediatos de leitura. 

Para que isso ocorra, os jornais devem adequar a estrutura dos conteúdos às 

expectativas desses segmentos de leitores, com o aumento da participação de diversas 

seções, entre elas: local, consumo/consumidor, cultura e tempo livre. 

Além disso, eles propõem também aumentar a presença de suplementos no 

jornal, já que estes são considerados atrativos de compra, ao mesmo tempo em que 

suavizariam o conteúdo, pois aumentariam entre os dias da semana as pautas voltadas 

aos leitores dominicais, levando sempre em consideração o nível adequado entre oferta 

e procura. 

Dentro dessa perspectiva, segue também a visão dos profissionais do 

mercado de jornais. Segundo declaração de Fernando Portella, do jornal O Dia (Rio de 

Janeiro), mesmo nesse ambiente de mudanças, os fatores críticos de sucesso do jornal 

devem se pautar por uma visão abrangente e pela centralização do foco das ações. A 

baixa na circulação seria o alerta para os jornais reformularem seu conteúdo editorial, a 

fim de conseguirem diferenciais em relação às outras mídias e atrair novos 

consumidores. “A queda na circulação passa pela qualidade editorial: se o leitor acha 

que a informação não é interessante, não paga por ela”, avalia Portella.24 

Aos poucos os jornais vêm colocando em prática diversas modificações 

editoriais e gráficas. Os resultados da pesquisa O Estado da Mídia Informativa  2004,25 

realizada pelo projeto pela Excelência no Jornalismo, associado à Universidade de 

                                                 
24 CORREIA JR., Milton. Um desafio permanente: produtos devem agregar interesse. Jornal ANJ, 

Brasília, p. 3, maio 2001. Editora Mercado. 
25 Mais informações no site <http: www.stateofthemedia.org, 2004>. 
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Columbia (Nova York), uma das mais bem conceituadas universidades de jornalismo no 

mundo, demonstram que os jornais americanos gastam cada vez menos com a apuração 

da notícia e mais com as formas de divulgá- las.  

Umas das mudanças editoriais verificadas no estudo é o aumento do espaço 

dado a informações sobre modo de vida, comportamento e fofocas relativas a 

celebridades.  Na verdade, esse tipo de conteúdo tem marcado presença nas páginas dos 

jornais impressos desde os anos 90.  

No Brasil, observamos também que os jornais diários impressos 

tradicionais, tais como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, também têm passado a 

oferecer páginas mais leves e agradáveis, além de apresentar conteúdos bem distintos de 

tempos atrás. Um exemplo disso é a reformulação editorial e gráfica feita pelo jornal O 

Estado de S. Paulo, em outubro de 2004. Tal reforma feita pelo veículo, ao que parece, 

evidencia a tentativa de satisfazer os novos interesses e os desejos do leitor da sociedade 

da informação. 

O veículo criou diferentes seções e cadernos com a meta de proporcionar ao 

leitor uma visão mais atual das tendências da vida moderna, com o aumento do espaço 

das informações sobre tecnologia, entretenimento e a vida de pessoas e empresas. Além 

da inclusão de novos conteúdos, houve ainda a preocupação de deixar o jornal mais 

agradável aos olhos do leitor, por meio de um plane jamento gráfico mais moderno e 

arejado, com o aumento do espaço em branco nas páginas, o uso de novas cores, entre 

outros aspectos. 

Se, por um lado, as modificações representam ganhos para as empresas 

jornalísticas em termos de aumento de audiência e diversificação do público leitor; por 

outro, significa também uma maneira positiva de a mídia promover os valores culturais 

e sociais da sociedade da informação. 

A emergente mudança nos processos e no papel que o jornal impresso diário 

de referência desempenha na sociedade objetiva o êxito mercadológico e busca adequar 

seu conteúdo às necessidades dos leitores. O público, cidadão da sociedade da 

informação, valoriza não somente o conteúdo informativo e o de entretenimento, mas 

ainda a forma como a notícia é veiculada. 

O entretenimento apresenta-se, assim, como uma das narrativas e conteúdos 

mais propícios a ser veiculado pelo jornal diário impresso de referência, que, cada vez 
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mais, busca estar em sintonia com seu receptor. E o jornalismo de INFOtenimento26 

aparece como a especialidade jornalística mais recente que o promove.  

 
Considerações Finais 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, houve um grande 

progresso nas opções de alternativas midiáticas e culturais no mercado e do conteúdo 

especializado. Ao procurar atender o interesse da audiência, os meios de comunicação 

têm-se tornado em provedores de informação e de entretenimento. 

O jornalismo impresso diário foi a primeira mídia a ser opção de 

entretenimento e de difundi- lo para a massa. Esse conteúdo, como vimos, ganhou 

destaque nesse meio no auge da imprensa sensacionalista até as primeiras décadas do 

século XX. Nesse período, o jornal impresso dava mais espaço a crimes, violência 

sexual, esportes e jogos de azar. 

Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, com o sucesso de seu mais 

forte concorrente (a tevê), foi obrigado a adotar suas características, procurando 

empregar novos recursos editoriais e gráficos na tentativa de seduzir o leitor. 

Nos últimos dez anos, principalmente com o surgimento da internet, sente-

se novamente impulsionado a procurar formas de veicular a informação e repensar seu 

papel junto ao público. Nesse sentido, o meio tem empreendido sistemáticas 

reestruturações gráficas e editoriais, que vêm propiciando um melhor aproveitamento 

das cores, layout mais ousado, textos mais enxutos, assuntos mais diversificados (como 

o aumento de notícias sobre celebridades e gastronomia), bem como o uso de 

infográficos e tabelas. 

Desse modo, o entretenimento no jornalismo impresso diário apresenta-se 

como um conteúdo obrigatório a ser ofertado ao púbico, com o intuito de criar uma 

melhor interação entre mídia/sociedade e ao mesmo tempo buscar novas alternativas de 

sobrevivência para o meio. 
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