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RESUMO 

 
O release é um instrumento utilizado pelas assessorias de imprensa com a função de 
chamar a atenção do repórter e/ou editor para um determinado fato ou evento e, a partir 
daí, gerar pauta. No entanto, tem-se verificado na imprensa brasileira uma má utilização 
desse instrumento, que vem sendo publicado como matéria pronta. O presente estudo 
investiga o uso de release nas editorias de cultura dos três jornais impressos da cidade 
de Teresina: O Dia, Meio Norte e Diário do Povo. Através de entrevistas com os 
editores de cultura e análise de conteúdo dos cadernos Torquato, Alternativo e Galeria, 
entre os dias 12 e 18 de março de 2007, verificou-se de que maneiras o release é 
utilizado e em que circunstâncias ele tem seus usos e funções desvirtuados. Entre as 
conclusões, é possível observar que a publicação de releases como matéria – a chamada 
releasemania – é, em certa medida, uma prática dentro do fazer jornalístico local. 
 
PALAVRAS-CHAVE: assessoria de imprensa, release, editoria de cultura. 
 
 
1 Introdução 

 

 A assessoria de imprensa constitui-se num dos campos de trabalho do 

profissional de Jornalismo que vem crescendo no contexto da preocupação cada vez 

maior das empresas e instituições com sua imagem perante o público. Nesse cenário, o 

assessor de imprensa funciona como uma ponte entre a fonte (instituições públicas e 

privadas) e os meios de comunicação. Como “pensador estratégico da informação e de 

sua veiculação” (MARTINEZ, 2003, p. 218), o assessor deve atuar como mediador 

entre as fontes de informação (empresa/instituição) e a engrenagem jornalística (jornais, 

rádios, televisões, portais, etc.). A seleção e oferta gratuita de informações aos meios de 

comunicação de massa por parte das assessorias de imprensa se tornam primordial para 

o funcionamento dos veículos, diante da impossibilidade de estarem presentes em todas 

as instituições a fim de identificar os assuntos de interesse público. Dessa maneira, a 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Sessão Jornalismo e Editoração, da Altercom – Jornada de Inovações Midiáticas e 
Alternativas Experimentais, evento componente do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Especialista em Tendências e Perspectiva do Jornalismo, pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, pela UFPI. Professora do curso de 
Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo da Faculdade Santo Agostinho, em Teresina-PI. E-
mail: clarissascarvalho@gmail.com. 
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mediação da assessoria de imprensa, pré-selecionando os acontecimentos e informando 

a seu respeito, viabiliza a produção de notícias na velocidade e abrangência atuais, pois 

“o resultado, para quem contrata o assessor, é visibilidade na mídia. Para o veículo, é a 

notícia. Para a audiência, a informação” (DUARTE, 2003, p. 287). 

 Um dos instrumentos mais utilizados pelas assessorias de imprensa – embora 

não seja o único – é o press-release, que se caracteriza por um texto informativo 

enviado às redações pela assessoria de imprensa de determinada organização 

informando sobre evento ou notícia que envolve a instituição. Sua função é exatamente 

a de desencadear um processo de informação que poderá ampliar-se ou abranger outros 

setores afins. Ou seja, o release deve gerar no repórter o interesse de buscar mais 

informações a respeito do evento/fato e a partir daí construir sua matéria. Mas na 

prática, não é isso que se observa em grande escala na imprensa brasileira. Os press-

release têm sido cada vez mais usados como produto final, como matéria, e não como 

mais uma fonte de informação, como a princípio deveria ser.  

 O press-release surgiu no Brasil na primeira metade do século XX suprindo a 

necessidade de divulgação de atos, decretos e ações do governo. Mas foi durante o 

período ditatorial, que se seguiu ao golpe de 1964, que sua utilização tomou força. As 

instituições governamentais passaram a utilizar esse instrumento para substituir o 

diálogo entre jornalista e fonte no que se referia a comunicados oficiais. Além disso, a 

arrancada do país rumo à industrialização e as invenções tecnológicas que 

possibilitaram o surgimento da comunicação de massa levaram ao surgimento dos 

grandes conglomerados de comunicação, burocratizando o fazer jornalístico que passou 

então a seguir uma lógica industrial. A aplicação dessa lógica de produção em série aos 

meios de comunicação acabou por sobrecarregar repórteres e editores devido à 

necessidade cada vez maior de produzir mais matérias em menos tempo.  Nesse 

panorama, o release passou a se configurar numa opção fácil e rápida para preencher o 

jornal, sem que fosse preciso gastar tempo “garimpando” informações. Com a 

proliferação dos releases, diminuiu-se a estrutura necessária para a identificação de 

pautas e produção de matérias, o que certamente teve grande influência na redução das 

equipes nas redações.  

 Numa realidade em que o jornalista participa cada vez menos do processo de 

confecção da notícia – seja pelo acúmulo de trabalho, seja pela própria estrutura de 

produção da empresa jornalística – o uso indevido de releases – a chamada releasemania 

– ganha força nas redações de diferentes veículos de comunicação. Ao invés de 
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funcionar como um instrumento para geração de pauta, o release passa a ser utilizado 

como matéria pronta. Um forte indicador disso é a constatação semanal de matérias 

“coincidentemente” idênticas em diferentes jornais. A facilidade trazida pelas novas 

tecnologias de difusão dos releases, como a internet, corrobora para um fluxo cada vez 

maior de releases que chegam diariamente às redações, para as diferentes editorias. 

Junte-se a isso a constante pressão do fator tempo e o resultado são releases 

minimamente editados – quando o são – que estampam as páginas dos jornais tomando 

lugar de matéria, numa clara desvirtuação de sua função primeira: gerar pauta.  

 Nos três jornais impressos diários de Teresina – Meio Norte, O Dia e Diário do 

Povo – a realidade da produção de notícias não difere muito do quadro apresentado 

acima. Para fins desse estudo, focalizamos apenas nas editorias de cultura desses três 

jornais a fim de determinar até que ponto a releasemania é uma prática no fazer 

jornalístico local. 

 A partir dessas colocações, a importância do release como instrumento de 

assessoria de imprensa justifica essa pesquisa, uma vez que o assessor deve estar 

preparado para pensá-lo estrategicamente a fim de buscar saídas para o mau 

aproveitamento desse instrumento. Também o repórter de redação deve estar ciente do 

comprometimento da qualidade de seu trabalho quando não utiliza o release de maneira 

adequada.  

 Para execução desse trabalho de natureza qualitativa, de cunho exploratório, 

realizou-se inicialmente uma pesquisa em fontes bibliográficas que tratam dos temas 

release e assessoria de imprensa. Para verificar os usos de releases nas redações dos três 

jornais citados acima, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com os editores de 

cultura desses jornais, bem como análise de conteúdo de seus cadernos de cultura no 

período de uma semana, de 12 a 18 de março de 2007.  

 Apresenta-se a seguir breve referencial teórico sobre o release, com o objetivo 

de conceituá-lo e determinar seus usos, funções, tipos e critérios de aproveitamento por 

parte dos meios de comunicação de massa. Na seqüência, uma análise dos cadernos de 

cultura, com tabelas contendo os dados quantitativos de cada caderno e discussão acerca 

do conteúdo dos mesmos. Apresenta-se então a análise das entrevistas com os editores 

de cultura, a fim de traçar um panorama do uso de release nos respectivos cadernos. 

Para finalizar, apresenta-se uma discussão dos resultados da pesquisa.  

 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008 

 

 4 

2 Release: conceito, tipos, usos e funções 

  

Ao conceituar o press-release, Kopplin e Ferraretto (2001, p. 59) delimitam suas 

funções e usos, deixando claro que esses não incluem seu aproveitamento como matéria. 

 

Material de divulgação produzido pela assessoria de imprensa e destinado aos 
veículos de comunicação. É escrito em linguagem e segundo critérios 
essencialmente jornalísticos, embora não tenha pretensão de ser aproveitado na 
íntegra como texto pronto. De modo geral, o release tem a função básica de 
levar às redações notícias que possam servir de apoio, atração ou pauta, 
propiciando solicitações de entrevistas complementares. (grifo nosso). 
 

 Duarte (2003) afirma que o release serve para chamar a atenção do repórter para 

um assunto que pode vir a se tornar notícia. A partir desses autores é fácil entender que 

esse instrumento não tem em nenhum momento a finalidade de ser uma matéria 

jornalística, mas tão somente servir de base para uma ou mais matérias. É a partir das 

informações contidas nele que o repórter pode definir a relevância dos fatos para o 

veículo de comunicação, o enfoque que será dado à matéria, quem pode ser entrevistado 

acerca do assunto, etc.  

 No seu relacionamento com os veículos de comunicação, as assessorias de 

imprensa fazem uso de vários tipos de release. Embora diferentes autores listem tipos 

diferentes, adotam-se aqui a categorização de Duarte (2003), por se entender ser a mais 

completa e atual: 

 

a) Padrão: sintético e objetivo, com predominância de informações sobre fatos, 

produtos, eventos; 

b) Opinião: traz idéias e opiniões de uma fonte; 

c) Áudio-release: destinado a emissoras de rádio, contém comentários ou 

entrevistas. É disponibilizado em CDs ou na internet; 

d) Vídeo-release: contém entrevistas, depoimentos ou trechos de espetáculos 

para veiculação em emissoras de televisão; 

e) Exclusivo: como o próprio nome diz, destinado a apenas um jornalista ou 

veículo, aumentando as chances de aproveitamento; 

f) Especial: detalhado, com depoimentos e fontes, contextualizando o tema. 

Voltado para a grande reportagem; 

g) Nota: texto curto destinado a colunistas; 
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h) Coluna: produzida regularmente para ser veiculada em espaço fixo. Seu 

objetivo é manter determinado tema na agenda da cidade; 

i) Convocação: traz detalhes de interesse específico da imprensa sobre um 

evento, ajudando a organizar e orientar a presença de repórteres; 

j) Cobertura: informa sobre um evento já ocorrido aos veículos que não 

compareceram; 

k) Boletim de pauta: conjunto de pautas enviadas a jornalistas para seleção de 

assuntos de interesse; 

l) Release eletrônico: enviado por e-mail, traz com ele possibilidades que só a 

internet oferece, como o envio de textos curtos e links para o texto completo, 

bem como anexos e fotos;  

m) Press-kit: conjunto de material informativo acerca de um evento para 

subsídio do jornalista; 

n) Pré-pauta: serve como alerta, avisando para o jornalista sobre um assunto que 

será divulgado posteriormente; 

o) Artigo: assinado pelo assessorado para ser publicado nas editorias de opinião; 

p) Segmentado: produzido em linguagem especializada para determinado grupo 

de jornalistas, geralmente em editorias de agropecuária, veículos, etc. 

 

 A escolha do tipo de release a ser utilizado é fundamental, uma vez que 

diferentes tipos de releases se adequam a diferentes veículos e diferentes fatos aos quais 

o assessor pretende dar visibilidade. Se o trabalho do assessor consiste em “emplacar” 

pautas de interesse de seu assessorado, a escolha certa do tipo de release aparece como 

fator de grande relevância para que ele atinja seu objetivo final.  

 

3 Aproveitamento do release 

 

 O que faz com que um release seja aproveitado pelos meios de comunicação? De 

que maneiras o assessor de imprensa pode garantir que seu release venha a pautar os 

veículos de comunicação? Essas perguntas certamente estão subjacentes no trabalho do 

assessor de imprensa. Várias são as respostas, mas pode-se aqui elencar algumas 

questões fundamentais no que diz respeito ao bom aproveitamento desse instrumento 

por parte dos repórteres.  
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 Para que o release cumpra sua função primordial é necessário que o assessor de 

imprensa entenda o funcionamento da engrenagem jornalística a fim de planejar o uso 

do release dentro de uma estratégica de divulgação estabelecida por ele. 

 

Ao conhecer e entender os sistemas de produção da notícia nos diferentes 
meios de comunicação e veículos, o assessor (sobretudo se é um jornalista que 
passou por redações) passa a ter mais chances de interferir no processo, 
oferecendo pautas e informações adaptadas a cada um. (DUARTE, 2003, p. 
290). 
 

 Em outras palavras, o assessor de imprensa tem mais chances de ser bem 

sucedido quando leva em conta não apenas as necessidades da instituição assessorada, 

mas também, e principalmente, o perfil e estrutura dos veículos de comunicação que 

pretende pautar.  

 Outra questão fundamental para o bom aproveitamento do release nas redações 

reside em um contrato tácito de confiança entre repórteres e assessores. O bom 

relacionamento do assessor de imprensa com os repórteres, longe de ser uma troca de 

favores, deve ser baseado na certeza da veracidade das informações oferecidas, ainda 

que o release seja produzido sob uma ótica única – a do assessorado. O capital de 

credibilidade do assessor é, portanto, fundamental para o aproveitamento do release.  

 Gozando de credibilidade nos meios de comunicação e conhecendo o modus 

operandi dos veículos, o assessor de imprensa precisa saber escolher o(s) veículo(s) e o 

tipo de release a ser utilizado. O assessor deve ter noções claras de sua linha editorial, 

uma vez que suas ações surtirão mais efeito na medida em que os fatos para os quais 

pretende dar visibilidade se adequem à política editorial da empresa de comunicação. 

De nada vale enviar releases indiscriminadamente a todos os veículos possíveis, uma 

vez que os critérios de seleção e aproveitamento dos mesmos variam entre eles. A 

seleção dos veículos é, portanto, um passo importante para uma divulgação eficiente.  

 Uma vez que o assessor de imprensa definiu os veículos a serem abordados, o 

tipo de release a ser utilizado, e efetivamente enviou o release, a decisão sobre seu 

aproveitamento cabe ao repórter e/ou editor, que nesse caso atua como gatekeeper
3, 

assumindo os critérios editoriais do veículo. De acordo com esses critérios, ele seleciona 

o que é ou não notícia, em que caderno do jornal ou bloco do telejornal a notícia será 

                                                 
3 O conceito de gatekeeping está ligado ao controle de acontecimentos que chegam ao conhecimento da 
redação e que passam por portões (gates), ou filtros. O jornalista, de acordo com as rotinas produtivas do 
veículo de comunicação, de sua linha editorial, e de sua cultura profissional, seleciona os fatos que se 
tornarão notícia e descarta os demais.  
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abordada, que espaço obterá no jornal ou revista ou quanto tempo de telejornal ocupará, 

que enfoque será dado etc.  

 De acordo com Duarte (2003), entre os critérios usados pelos repórteres para o 

aproveitamento de releases estão: 

 

► interesse público: a notícia interessa ao público daquele veículo? 

► novidade: o assunto já foi abordado pela imprensa ou é um “furo”? 

► disponibilidade: existe informação suficiente sobre o assunto, fontes 

acessíveis, material adequado à natureza do veículo (imagens em vídeo, fotos, 

etc.)? 

► exclusividade: a informação está sendo oferecida apenas a determinado 

jornalista ou veículo, aumentando suas chances de aproveitamento e de 

destaque? 

► adequação: o release é adequado à editoria ou veículo a que se destina?  

 

O mesmo fato pode ser notícia em diferentes editorias sob diferentes enfoques. 

O lançamento de uma Feira Mix, por exemplo, pode ser notícia na editoria de negócios 

e na editoria de cultura. O release deve ser, portanto, diferenciado para as duas editorias.  

 

4 Releasemania nas editorias de cultura dos jornais impressos de Teresina 

 

 Partindo da hipótese de que o release tem tido suas funções desvirtuadas na 

imprensa local, pôde-se verificar a extensão desse desvio através da análise de conteúdo 

de jornais locais, bem como sinalizar para as possíveis causas da releasemania, por meio 

de entrevistas com os editores de cultura dos mesmos jornais. Ao analisar os cadernos 

de cultura dos jornais, verificou-se a quantidade de matérias publicadas, quais eram 

efetivamente matérias de cultura e quantas matérias foram publicadas sem assinatura. 

Foram consideradas matérias de cultura as que tratavam de temas como eventos ligados 

a música, dança, literatura, teatro e vídeo, em contraste com matérias sobre novelas, Big 

Brother e informações sobre astros da TV e cinema, que não foram levadas em conta 

neste estudo. As matérias sem assinatura foram também contadas por serem, na prática 

local, releases publicados como matéria.  

 O caderno de cultura do jornal O Dia, Torquato, tem cinco edições semanais, de 

terça-feira a sábado. Foram analisados os cadernos apenas no intervalo dos dias 13 e 17 
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de março, já que nos dias 12 e 18 o referido caderno não foi publicado. O levantamento 

das matérias publicadas levou em conta apenas a capa e a página 3, pois apenas essas 

são dedicadas a notícias de cultura.  

 
Tabela 1 

Análise do Caderno Torquato – 13 a 17/03/07 
 

DATA MATÉRIAS MATÉRIAS DE 
CULTURA 

MATÉRIAS NÃO 
ASSINADAS 

13-03-07 8 6 1 

14-03-07 6 4 1 

15-03-07 5 3 1 

16-03-07 4 3 0 

17-03-07 4 3 0 

TOTAL 27 19 3 

Fonte: Jornal O Dia – Caderno Torquato. Pesquisa direta. 
 

 Assim como o Torquato, o caderno Alternativo do jornal Meio Norte tem cinco 

edições semanais, de terça-feira a sábado. Os dias 12 e 18 não constam na análise por 

não haver publicação do caderno nesses dias. Para fins desta análise, levou-se em conta 

apenas a capa e a página 2, pois são dedicadas a notícias de cultura.  

 

Tabela 2 
Análise do Caderno Alternativo – 13 a 17/03/07 

 

DATA MATÉRIAS MATÉRIAS DE 
CULTURA 

MATÉRIAS NÃO 
ASSINADAS 

13-03-07 4 4 1 

14-03-07 5 5 1 

15-03-07 3 2 1 

16-03-07 3 3 0 

17-03-07 4 2 0 

TOTAL 19 16 3 

Fonte: Jornal Meio Norte – Caderno Alternativo. Pesquisa direta. 
 

 O caderno de cultura do jornal Diário do Povo, Galeria, é dos três cadernos o 

que tem mais edições semanais: seis, de terça-feira a domingo. Além disso, o jornal 

conta com uma página de cultura na segunda-feira, no caderno Cidade. No Galeria, 
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apenas a capa é dedicada a notícias de cultura locais. Para essa análise de conteúdo, 

levou-se em conta a capa do caderno, de terça-feira a domingo, e a página do caderno 

Cidade da segunda-feira.  

 
Tabela 3 

Análise do caderno Galeria – 12 a 18/03/07 
 

DIA MATÉRIAS MATÉRIAS DE 
CULTURA 

MATÉRIAS NÃO 
ASSINADAS 

12-03-07 
 

3 2 1 

13-03-07 1 1 0 

14-03-07 2 2 2 

15-03-07 1 1 1 

16-03-07 1 1 0 

17-03-07 1 1 0 

18-03-07 1 1 0 

TOTAL 10 9 4 

Fonte: Jornal Diário do Povo – Caderno Galeria. Pesquisa direta. 
 

 Ao comparar quantitativamente os cadernos de cultura dos três jornais, pôde-se 

verificar que o jornal O Dia foi o que mais publicou notícias de cultura nessa editoria 

(22), seguido pelo jornal Meio Norte (16). Mesmo tendo maior quantidade de edições 

semanais, o Galeria (junto com a página do caderno Cidade de segunda-feira) teve 

menos matérias (9), sendo mais aproveitado para colunas e anúncios.  

 Em uma análise comparativa dos cadernos de cultura, percebeu-se a ocorrência 

de temas iguais entre os três, se não no mesmo dia, ao menos dentro do período 

estudado (uma semana), o que indica, entre outros possíveis aspectos, um agendamento 

da mídia impressa local por meio das assessorias de imprensa. O evento do Dia 

Nacional da Poesia, por exemplo, foi matéria nos três jornais no dia 14 de março. 

 Nos três cadernos, verificou-se a ocorrência de matérias não-assinadas, ou seja, 

provavelmente releases que foram publicados como matéria. O jornal que mais publicou 

matérias não-assinadas na semana estudada foi o Diário do Povo, com quatro matérias. 

Meio Norte e O Dia publicaram três matérias não-assinadas cada um. No dia 14 de 

março, os cadernos Torquato e Alternativo, dos jornais O Dia e Meio Norte, 

respectivamente, publicaram um release idêntico tratando da programação da semana do 
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Teatro João Paulo II. As únicas diferenças foram o título e o tamanho da matéria, uma 

vez que no jornal O Dia o texto conta com dois parágrafos a menos.  

 Na tabela a seguir, os temas coincidentes nos três cadernos, na semana estudada.  

 
Tabela 4 

Temas coincidentes nos cadernos Torquato, Alternativo e Galeria, entre 13 e 17/03/07 
 

TEMA O DIA MEIO NORTE DIÁRIO DO POVO 

Programação Teatro 

do Boi 

13.03 – p.3 13.03 – p.2 - 

Peça Raimunda 

Pinto, sim senhor 

13.03 – p. 3 13.03 - capa - 

Dia Nacional da 

Poesia 

14.03 – capa 

15.03 – p. 3 

14.03 - capa 14.03 – capa 

Show Ensaio Vocal e 

Guinga 

14.03 – p. 3 

15.03 – capa 

- 15.03 – capa 

Programação Teatro 

JP2 

14.03 – p. 3 14.03 – p. 2 - 

Livro “Um ponto fora 

da curva” 

16.03 - capa - 16.03 – capa 

Show Elis Vive 17.03 - capa 17.03 – p. 2 - 

DOC TV III 17.03 – p. 3 13.03 – capa 

16.03 – p. 2 

- 

 

 

5 Análise das entrevistas com editores de cultura 

 

 Os editores de cultura dos três jornais estudados foram entrevistados a fim de 

esclarecer questões referentes ao uso dos releases nos cadernos de cultura: quantidade 

de releases recebidos diariamente, procedência dos mesmos, critérios para 

aproveitamento de um release, procedimentos adotados depois de escolhido o release 

(telefonema para a fonte, envio de repórter ao local etc.). 

 O editor do caderno Torquato (Jornal O Dia), Marco Vilarinho, não soube 

precisar quantos releases locais recebe diariamente, uma vez que as quantidades variam 

de acordo com a época do ano, mas afirmou que a procedência deles é, em sua maioria, 
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de órgãos públicos. Dos releases recebidos, a maioria é eletrônico, quase não havendo 

incidência de outros tipos. 

 Quanto ao aproveitamento do release, ele informou que quase todos os releases 

locais que chegam à redação dão origem a matérias, mas apenas um ou dois são 

publicados na íntegra diariamente. Ele acredita que isso se deve ao fato de que a editoria 

de cultura é desprivilegiada em relação às outras e, portanto, não dispõe dos meios para 

fazer uma cobertura in loco dos eventos pautados. Além disso, Marco Vilarinho acredita 

que falta compromisso por parte dos repórteres que não têm interesse em apurar as 

pautas fora da redação e de seu horário de trabalho. 

 Segundo ele, um release que trate de assunto interessante e esteja bem escrito 

tem todas as chances de virar matéria. O procedimento de rotina é entrar em contato 

com a fonte (assessor ou artista) para ampliar a matéria e depois publicá-la. A 

publicação do release na íntegra, segundo Marco Vilarinho, é mais provável quando o 

assessor garante a exclusividade do release.  

 A editora do caderno Alternativo (Jornal Meio Norte), Isabel Cardoso, informou 

que sua editoria recebe cerca de seis releases locais diários sendo que a maioria é 

proveniente de órgãos públicos. Embora receba mais releases nacionais que locais, ela 

afirma que o aproveitamento do release local é maior. A maior parte dos releases 

recebidos é eletrônico. Poucas vezes recebem outros tipos, como press-kit, e 

normalmente são nacionais. 

 Quanto ao aproveitamento do release, Isabel Cardoso afirmou que menos da 

metade é aproveitada para gerar pauta, uma vez que ela já tem definida uma agenda 

prévia para sua editoria. Nesse caso, o release serve mais para confirmar informações e 

fornecer contatos que geram pautas.  Esse agendamento prévio é feito através de ronda, 

com ligações para pessoas do meio artístico, à procura de possíveis pautas de cultura. 

Isabel afirma que, diariamente, uma ou duas matérias são originadas por release, mas 

eles só são utilizados na íntegra como último recurso.  

 A escolha do release que vai virar matéria se dá segundo critérios de interesse e 

abrangência do assunto. Uma vez definido que aquela pauta “vingou”, Isabel Cardoso 

usa o release para confirmar horários e datas, marcar entrevistas etc. Para que ele seja 

aproveitado na íntegra, o assessor tem que garantir exclusividade, texto bem feito e 

assunto interessante.  

 Porém, na análise de conteúdo realizada no caderno Alternativo, verificou-se três 

matérias não-assinadas, o que indica a provável publicação de release. Dessas matérias, 
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houve uma, no dia 14 de março, idêntica à matéria também sem autoria publicada no 

caderno Torquato do jornal O Dia da mesma data.  

 O editor do caderno Galeria (Jornal Diário do Povo), Eugênio Rêgo, afirmou 

receber cerca de dois releases locais diários, sendo a maioria do tipo eletrônico, 

proveniente de órgãos públicos. A ocorrência de press-kits é mais rara, e estes são quase 

sempre nacionais.  

 Eugênio Rego afirmou que todas as segundas-feiras prepara todas as pautas da 

semana, e por isso tenta usar o mínimo de release possível. Segundo ele, o release só é 

utilizado quando trata de algum assunto interessante. Nesse caso ele procura ampliá-lo 

para fazer uma matéria maior. O procedimento padrão adotado por ele é ligar para o 

artista ou, caso não consiga contato com ele, para o assessor.  

 Dos cerca de quinze releases semanais que recebe, Eugênio afirmou que uma 

média de dois dão origem a matérias. Segundo ele, muitas vezes o assunto é 

interessante, mas o release acaba sendo descartado porque o assessor não fornece 

telefones de contato do artista e fotos.  

 Eugênio Rego afirma que poucos releases são publicados na íntegra. Para que 

isso aconteça é preciso que ele trate de um assunto interessante, seja objetivo e bem 

escrito. Além disso, o assessor deve fornecer fotos.  

 

6 Considerações finais 

 

 A análise dos cadernos Torquato (Jornal O Dia), Alternativo (Jornal Meio Norte) 

e Galeria (Jornal Diário do Povo) apontou para um provável agendamento das editorias 

de cultura por parte das assessorias de imprensa, uma vez que foram encontrados oito 

temas coincidentes nas matérias publicadas nos três cadernos, na semana estudada. No 

caderno Torquato, verificou-se a ocorrência de temas coincidentes nas cinco edições da 

semana, num total de dez matérias cujos temas estavam presentes nos cadernos de 

cultura dos outros jornais, Alternativo e Galeria. O Alternativo publicou sete matérias 

com temas que figuravam nos outros cadernos de cultura, em quatro edições de um total 

de cinco edições semanais. Já o caderno Galeria trouxe três matérias com temas 

coincidentes, em três edições, de um total de sete edições semanais (levando-se em 

conta a página de Cultura do caderno Cidade de segunda-feira). 

 Alguns dados encontrados apontaram para a prática da publicação de release 

integralmente, embora só tenha sido possível confirmar a hipótese em um caso. 
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Percebeu-se que, das 56 matérias veiculadas na semana, dez não tinham assinatura, o 

que, na prática local, comumente indica release publicado. Verificou-se apenas uma 

matéria absolutamente igual, sem autoria, publicada em dois cadernos, Alternativo e 

Torquato, no dia 14 de março. Na publicação do release da programação do Teatro João 

Paulo II, há diferenças apenas no título e tamanho do texto, que no jornal Meio Norte 

aparece com dois parágrafos a mais.  

 Os três editores entrevistados se mostraram cientes da função primordial do 

release: a geração de pauta. No entanto, todos eles revelaram que, dentro de certas 

circunstâncias, admitem publicá-lo como matéria, embora tenham citado diferentes 

razões para fazê-lo.  

 Para a editora de cultura do jornal Meio Norte, Isabel Cardoso, os critérios para 

aproveitamento do release na íntegra são: o interesse gerado pelo assunto, a qualidade 

do texto e a garantia de exclusividade por parte do assessor. Mesmo tendo afirmado que 

o jornal fornece estrutura para a cobertura de pautas in loco, ela não vê problemas em 

publicar os releases desde que sob as condições citadas acima. No entanto, a ocorrência 

de matérias não-assinadas em três edições do caderno (mais da metade das edições 

semanais), junto ao fato de que na edição do dia 14 de março há um texto idêntico ao do 

caderno Torquato, leva a crer que a prática de publicação de releases é mais freqüente 

do que se disse em entrevista.  

 Critérios semelhantes foram citados pelo editor do jornal O Dia, Marco 

Vilarinho, no que se refere ao aproveitamento de release. No entanto, ele credita essa 

prática também à falta de estrutura de trabalho e de interesse dos repórteres. A 

indisponibilidade de transporte fornecido pelo jornal e a acomodação dos repórteres, na 

sua opinião, dificultam a realização de um trabalho menos dependente dos releases. Não 

é difícil perceber essa tendência à publicação de releases quando se constata que três das 

cinco edições semanais traziam textos sem autoria, sendo um deles igual ao publicado 

no caderno Alternativo do Jornal Meio Norte.  

 Para o editor de cultura do jornal Diário do Povo, Eugênio Rego, os releases, de 

uma maneira geral, servem apenas para confirmação de informações e fornecimento de 

telefones de contato. No entanto, ele admite usar o release como matéria desde que trate 

de um assunto interessante, o texto esteja claro, bem escrito e venha acompanhado de 

fotos. No caderno Galeria, do referido jornal, a provável prática de releasemania 

aparece com mais visibilidade, uma vez que das nove matérias de cultura veiculadas, 
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quatro foram publicadas sem assinatura, somando metade do material do caderno na 

semana em questão.  

 Os dados estudados sugerem que a prática da releasemania está presente nas 

editorias de cultura dos jornais locais, levando a crer que a publicação de releases, em 

menor ou maior escala, permeia a atividade jornalística nas diferentes editorias dos 

jornais impressos da cidade.  

 Foi possível verificar que a prática CTRL + C / CTRL + V, ou seja, copiar e 

colar, vem substituindo o contato direto do jornalista com as fontes, o que via de regra 

toma mais tempo e exige um grau maior de comprometimento por parte do repórter. 

Assim, percebe-se o empobrecimento dos produtos jornalísticos locais, com o 

enfraquecimento do caráter inquisidor do jornalista e uma imprensa local cada vez mais 

dependente das fontes, principalmente as oficiais.  
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