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RESUMO 
 
O livro apresenta reflexões e pesquisas empíricas a respeito dos gêneros jornalísticos. 
Tendo como principal foco a revisão da bibliografia brasileria a respeito do assunto, 
bem como o estudo aplicado à mídia nacional, oferece pistas para uma classificação dos 
produtos originados da prática do jornalismo. Os textos que compõem a coletânea são 
frutos de investigações realizadas em programas de pós-graduação da área, sendo que 
alguns deles constituem-se em resultados de dissertações de mestrado e teses de 
doutorado. O fio condutor das propostas classificatórias apresentadas condiz com a 
predominância de cinco gêneros na imprensa do Brasil: informativo, opinativo, 
interpratativo, diversional e utilitário. No entanto, as discussões contidas em suas 
páginas não se encerram no exercício de definição dessas cinco classes, mas também se 
estendem a novas possibilidades de compreensão do fenômeno. 
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