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Resumo 

Este estudo tem a proposta de apresentar historicamente como o jornalismo de serviço, 

também denominado de gênero utilitário, tem-se apresentado na imprensa brasileira ao 

longo dos anos. Fez uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando como objeto de 

estudo a Folha de S.Paulo, atual jornal de maior circulação no Brasil. Foram analisados 

aspectos do tema em questão em edições desde a década de 1920, quando surgiu a 

Folha, até os dias atuais. Entre as principais considerações deste artigo, destaca-se que o 

jornalismo de serviço é um gênero que está presente desde o início da imprensa 

brasileira e que vem apenas se adaptando de acordo com as necessidades do público e as 

transformações causadas pela entrada de novos suportes midiáticos.  
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Nasce a imprensa, e com ela, as informações utilitárias 

Surge na Europa no início do século XV o invento da prensa de impressão. A 

novidade à época veio para atender às solicitações da elite intelectual por produção de 

livros, incentivo das universidades e do movimento renascentista. O nascimento da 

imprensa também foi motivado pela necessidade de comunicação e obtenção de 

informação sobre os acontecimentos do período.  

Nesse contexto, havia também os interesses da Igreja, que detinha bastante poder 

e queria impressos de manifestações cristãs, como santos e orações, a fim de promover a 

religiosidade. Por outro lado, existiam os interesses da burguesia comercial e industrial 

que nascia sob o desenvolvimento das atividades mercantilistas e também dos governos 

das cidades, que precisavam das impressões para suas necessidades institucionais. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, e-

mail: tycianevaz@gmail.com. 
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Os interesses comerciais da nascente burguesia começaram a ocupar espaços nos 

pioneiros boletins informativos. Os primeiros números desses boletins ainda eram 

manuscritos, mas incentivados pela invenção da prensa de impressão por Johann 

Gutenberg, em 1447, passaram prontamente a ser produzidos de maneira impressa.  

Somente no século XVII foram lançados os primeiros jornais na Europa, período 

em que se otimizou a aplicação das técnicas de impressão. Nesses jornais ou gazetas, 

como foram chamados, as notícias de interesse sobre mercado eram propagadas. Os reis 

que estavam no poder nos países europeus tinham interesses na circulação das gazetas, a 

fim de difundir as informações sobre o mercado, principalmente os preços de produtos. 

Em alguns casos, como o de Felipe V da dinastia Bourdons na Espanha, o custeio 

desses periódicos eram feitos pelos próprios reis. Mesmo os impressos que não eram 

bancados pelos cofres reais, necessitavam de licença da realeza para a circulação.  

No Brasil, a imprensa também nasce relacionada aos interesses da realeza. D. 

João e sua corte de Portugal se instalaram no Rio de Janeiro em 1808. Portanto, 

trouxeram na bagagem as necessidades de fazer funcionar em terras brasileiras as 

atividades da Corte Portuguesa. A implantação dos sistemas de impressão foi uma das 

medidas de infraestrutura aplicada para possibilitar melhor acomodação dos novos 

hóspedes do país. 

Foi no contexto da chegada da família real que surgiu a imprensa brasileira. É 

verdade que bem tardia, na visão dos pesquisadores como Marques de Melo (2003) e 

Nelson Werneck Sodré (1977). Também é preciso destacar que há controvérsias sobre o 

primeiro jornal brasileiro, embora não seja motivo de discussão alongada nessa 

pesquisa. As contradições giram se o primeiro impresso brasileiro seria o Correio 

Brasiliense ou Gazeta do Rio de Janeiro.  

  A Gazeta do Rio de Janeiro teve a primeira edição publicada em 10 de setembro 

de 1808 e em 1821 passou a se chamar Gazeta do Rio. A idéia inicial era ser semanal, 

porém, teve grande aceitação e passou a ser bissemanal. Era considerada uma folha 

oficial onde se publicavam os decretos e os fatos relacionados com a família real. 

“Publicava, além de notícias de acontecimentos mais notáveis do exterior, falecimentos 

de pessoas gradas, anúncios e noticiário social” (PASSOS, 1952, p.28). Sendo as notas 

de falecimentos um dos tipos do gênero utilitário apontados por Marques de Melo 

(2007), pode-se dizer que essa espécie de jornalismo, analisada aqui, tem suas primeiras 

marcas no Brasil junto com o aparecimento da imprensa.  
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No Correio Brasiliense encontra-se informações sobre preço de mercadorias. 

Logo nas primeiras edições, verifica-se um foco maior nos valores de importações do 

algodão do Brasil comparadas com preços de outros países, como também preços do 

açúcar e outros produtos. Era comum esse impresso apresentar quadros indicativos 

sobre valores de importação e exportação de diversos portos. 

 O Correio Brasiliense foi editado em Londres até 1822, ano da independência 

do Brasil. O impresso era produzido em outro país, com mensagens voltadas para os 

leitores brasileiros e conteúdos mais opinativos do que informativos. 

 Sodré (1977), um dos principais estudiosos da história da imprensa brasileira, 

considera que o primeiro jornal realmente informativo a circular no Brasil foi o Diário 

do Rio de Janeiro. Esse periódico nasceu em 1821, pelas mãos do português Zeferino de 

Meireles, com a proposta de levar informações aos leitores relacionadas a questões 

locais. Sobre esse jornal, o autor afirma: 

 

Inseria informações particulares e anúncios: aquelas tratavam de 

furtos, assassínios, demandas, reclamações, divertimentos, 

espetáculos, observações meteorológicas, marés, correios; estes 

tratavam de escravos fugidos, leilões, compras, vendas, achados, 

aluguéis e, desde novembro de 1821, preços de gêneros (SODRÉ, 

1977, p.58).  

 

 O detalhamento sobre o conteúdo do Diário do Rio de Janeiro por Sodré (1977) 

é mais uma prova de que o as informações utilitárias estão presentes nos primeiros anos 

de imprensa no Brasil. Neste jornal, há uma abertura maior para o material informativo 

local e, portanto, as informações utilitárias estão presentes, como as opções de lazer e 

indicações de meteorologia, além de dados sobre mercado. 

 As gazetas e jornais que se proliferaram em regiões de todo país no século XIX 

carregavam características das espécies utilitárias. É verdade que neste período as 

informações que mais se destacavam eram as notas de falecimento e as informações de 

mercado, principalmente as cotações preços de produtos. Aos poucos, os periódicos 

acrescentavam em suas edições informações de lazer, como também de previsões de 

meteorologia e seções de achados e perdidos. Isso principalmente em cidades mais 

desenvolvidas, aquelas que se urbanizavam mais rapidamente e ganhavam opções de 

lazer, como os espetáculos de teatro e cinema. 
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A Folha de São Paulo 

 

No dia 19 de fevereiro de 1921 surge em São Paulo a primeira Folha. 

Denominada de Folha da Noite, o jornal vespertino nascia por iniciativa de um grupo de 

jornalistas que fazia parte da redação do O Estado de S. Paulo. O momento histórico do 

aparecimento desse diário culminava também com as mudanças sociais e políticas 

trazidas pela Primeira Guerra Mundial.  

 No período de fundação, os proprietários eram Olival Costa e Pedro Cunha. O 

vespertino tinha proposta oposicionista, marcando oposição ao governo até o ano de 

1929, quando Pedro Cunha sai da sociedade. A Folha da Noite passa por um período de 

interrupção, em 1924, 1927 e 1930. A partir de 1925, o grupo passava a editar também a 

folha matutina, Folha da Manhã, que nasce no dia 01 de julho, e também sofre 

interrupções em 1930. Nos cinco primeiros anos de sua história, os jornais eram 

impressos na oficina do Jornal do Commercio.  

Segundo Mota e Capelato (1981), a Folha da Noite tinha a proposta de atrair os 

trabalhadores das classes médias urbanas e operárias com assuntos mais voltados para 

os problemas da cidade. Neste periódico, eram feitas campanhas de melhoria de 

habitação, educação, alimentação, saúde, e construção de creches e escolas. Já a Folha 

da Manhã era direcionada aos comerciantes e profissionais liberais. Caracterizava-se 

como um jornal local e urbano, mas com estilo menos popular.  

 Sobre o conteúdo de jornalismo de serviço publicado nesses primeiros anos de 

Folha, verificam-se principalmente notas de falecimento, dados sobre o comércio e 

informações sobre atividades culturais. Em ambos periódicos foram encontradas marcas 

desse gênero jornalístico. Isso se configura por estes jornais reproduzirem as mudanças 

sociais pelas quais passava São Paulo à época.  

Em pesquisa realizada em edições dos anos 1925 e 1927 nota-se a presença de 

notas informativas sobre falecidos, com informações sobre sepultamento e missas. 

Também eram publicados dados de cotação de produtos como café, algodão, açúcar, 

cereais, banha, farinha de trigo, farinha de mandioca e óleos. Outros indícios de 

informações úteis eram as notas sobre espetáculos de teatros e circos, sessões de 

cinema, seção de achados, resultados de loterias e seção voltada para o público feminino 

com notas e reportagens de serviço
3
. 

                                                 
3 Na década de 20, foram observadas edições da Folha da Manhã no período de julho a outubro de 1925, julho a 

setembro de 1927 e março a abril de 1929.  
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 As notícias de falecimento apareciam de duas formas, em notas resumidas ou um 

pouco mais extensas, contendo informações sobre familiares e sobre cerimônia de 

sepultamento. As cotações sobre produtos do mercado tinham considerável espaços no 

jornal. Diariamente, era publicada uma página denominada de “Parte Commercial”, 

com valores de produtos como algodão, café, açúcar, entre outros gêneros alimentícios. 

Nessa página, também eram divulgados indicadores, chamados de câmbio, relacionados 

aos cenários econômicos do período, com informações sobre como funcionaram o 

mercado financeiro no dia anterior. Outros exemplos de indicadores nos primeiros anos 

de Folha da Manhã eram os resultados das loterias e uma seção de objetos achados. 

As opções de cultura disponíveis para os paulistanos (cinemas, teatros, circos, 

museus) eram relatadas na Folha da Manhã, através de pequenos textos em formato de 

roteiros. Nesses espaços, o jornal publicava nome do evento, quais os atores faziam 

parte do elenco e o local, como também uma pequena sinopse. Não foram encontradas 

informações de serviço mais completas contendo preços e horários dos espetáculos. 

 Semanalmente o jornal publicava uma página denominada “Assuntos 

Femininos”. Com conteúdo voltado para mulheres, o espaço contava com notas e 

reportagens de cunho de serviço. Era um material voltado para aconselhar as leitoras 

principalmente sobre trabalhos domésticos, cuidados com beleza, tendências da moda 

na Europa e dicas para educação dos filhos. 

 Também é preciso destacar que nesse período, os anúncios se confundiam com 

as notícias de cunho de serviço. Muitos anúncios de novidades do mercado, novos 

medicamentos, tratamento capilar e consultórios médicos eram precedidos pelo título 

“Indicador da Folha da Manhã”. O que parece ser uma notícia do jornal, na verdade era 

publicidade. A fonte dos anúncios não era diferenciada das matérias jornalísticas e 

como no jornal não havia cores, tudo era preto e branco, o material publicitário era 

facilmente confundido com o jornalístico. 

 Com relação ao conteúdo de serviço, a Folha da Manhã e Folha da Noite não 

tinham maiores diferenciações nos primeiros anos de existência em São Paulo. 

Observou-se
4
 que a Folha da Noite também publicava resultados de loterias; notas de 

falecimento e sepultamentos, noticiados em uma coluna “Sociedade”; as cotações e 

indicadores econômicos também eram editados em página denominada “Parte 

Comercial”; os roteiros de cinema, teatro e circo eram publicados na seção “Diversões”. 

                                                 
4 Na década de 1920, foram observadas edições da Folha da Noite no período de julho a setembro de 1926 e outubro 

a dezembro de 1928. 
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Para o público feminino, havia a coluna “Feminina”, onde eram publicadas dicas, 

receitas e conselhos. 

Notou-se que tanto nas edições da Folha eram destinados espaços diários para 

cotação de hipódromo. Nesse período, as corridas de cavalo eram atração na cidade de 

São Paulo. Na Folha da Noite, a coluna “Turf” divulgava as cotações dos cavalos, como 

também os resultados do dia anterior. Nessa época inicial da Folha da Noite também era 

publicada uma coluna denominada de “Notícias Religiosas”
5
, neste espaço os leitores 

podiam encontrar horários e outras informações sobre missas, quermesses e festejos de 

padroeiros.  

Ainda se pode acrescentar que nesses primeiros anos de publicação da Folha da 

Noite e Folha da Manhã havia outras manifestações de gênero utilitário. Algumas 

notícias tinham caráter indicativo, como, por exemplo, a publicada no dia 25 de outubro 

de 1925 na Folha da Manhã, em que apareciam os números e as causas de mortes na 

semana, quantas eram do sexo masculino e quantos do sexo feminino, como também 

noticiavam a quantidade de nascimentos, casamentos e vacinações. Esporadicamente, os 

jornais também selecionavam espaços para noticiar pessoas desaparecidas. 

No ano de 1929, identificou-se na Folha da Manhã um espaço chamado de “Útil 

e Interessante para todos”, que ocupada a metade de uma página. Nele havia diversos 

elementos, entre eles, calendário com fases da lua; horóscopo; efemeridades; 

necrologia; loterias; horário de trens; previsões do tempo; passeios interessantes, dicas 

de lugares para serem visitados; e também notas de agricultura e pecuária, com dicas e 

informações sobre colheitas.  

Neste período, destaca-se ainda uma seção denominada de “consultas”. Este 

espaço era destinado a tirar dúvidas e aconselhar os leitores sobre diversos assuntos, 

como as novidades do mercado. Os leitores enviavam suas dúvidas e o jornal trazia as 

respostas nesta coluna em forma de conselhos. Um exemplo de que este espaço era 

voltado para esclarecimentos de dúvidas de novidades do mercado encontrou-se na 

edição de 01 de março de 1929, em que a coluna trazia explicações sobre o recente meio 

de comunicação implantado no Brasil, o rádio. Na abertura da coluna estava escrito: 

“essa seção é dedicada a todos os interessados nos esclarecimentos sobre construção, 

funcionamento de seus aparelhos, novas orientações, compras de peças e outras 

particularidades sobre rádio”.  

                                                 
5 As notícias religiosas também foram encontradas na Folha da Manhã. 
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Ainda é preciso destacar que no final da década de 20 as Folhas começaram a 

publicar a programação das emissoras de rádio de São Paulo. Na década de 30, o espaço 

para divulgação da programação de rádio já era bem maior. Em 1936, apareciam nos 

jornais programações das emissoras: Educadora, Record, Excelsior, Cruzeiro, Cultura, 

Cosmos e São Paulo. Nessa época, iniciou-se a segunda fase da história da Folha de S. 

Paulo, segundo Mota e Capelato (1981). Essa fase se inicia com a entrada do grupo 

Octaviano Alves de Lima, que garante aos jornais um caráter mais empresarial e voltado 

para os interesses da cafeicultura.  

 Na segunda fase, os jornais
6
 mantiveram os espaços destinados a informações 

utilitárias observadas na primeira fase, como os roteiros de cinema, teatro e circos; 

cotações e indicações de produtos no mercado; necrologia; resultados de loterias, 

desaparecidos e objetos achados. Percebe-se que nesse período há uma entrada de 

outros elementos desse gênero. Os relatos sobre as opções de consumo de cultura 

estavam mais completos, com locais e horários. Assim, os leitores encontravam as 

informações necessárias no jornal antes de sair de casa para ir ao cinema, por exemplo. 

É nesse período também que as Folhas começam a publicar listas nominais, como os 

nomes de novos reservistas convocados para exército e lista de pessoas para buscar 

carteiras de identificação. Essas listas geralmente eram acompanhadas de títulos 

“Informações úteis”.  

 Encontrou-se também nesse período algumas chamadas denominadas de 

“Sugestões úteis”, identificadas em edições da Folha da Noite em 1944. Nesses 

espaços, os jornais traziam sugestões práticas para situações do cotidiano do leitor, 

como tirar manchas, limpar garrafas, entre outras informações que podiam facilitar a 

vida do cidadão leitor do jornal.  

Nota-se também um maior espaço para os leitores, principalmente na Folha da 

Noite. Identificou-se a seção “O povo reclama”, em 1939, e “Sugestões e Reclamações”, 

em 1944. Em ambas as seções eram divulgadas cartas de leitores com suas queixas 

sobre algum problema na cidade. O jornal não apontava respostas, portanto, não se 

caracterizando por completo como material jornalístico de serviço. Também em 1944, 

na Folha da Noite, identificou-se uma coluna destinada para apresentar aos leitores os 

                                                 
6 Na década de 30, observou-se edições da Folha da Noite de outubro a dezembro de 1939 e janeiro a março de 1944. 

Na Folha da Manhã, foram observadas edições de julho a setembro de 1936, maio a junho de 1939 e janeiro a março 

de 1945. 
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lançamentos de livros. Intitulada de “Livros Novos”, a coluna levava informações sobre 

obras recém-lançadas, com um breve resumo sobre a obra, editora e cidade.  

As Folhas pareciam buscar atender as necessidades dos leitores. Na década de 

1930, uma dessas formas era a lista de farmácias de plantão disponibilizadas por bairro 

da cidade de São Paulo. No jornal, o leitor podia encontrar os nomes e endereços das 

farmácias. 

 Já no final da segunda fase dos jornais, pode-se considerar também uma 

extensão da editoria feminina chamada “Elegância e conforto”. Aos domingos eram 

publicadas duas páginas da Folha da Manhã dedicada aos assuntos femininos. As 

matérias neste espaço dedicavam-se a aconselhar, ensinar a mulher sobre truques de 

beleza e moda, e ainda assuntos relacionados aos filhos. O material era voltado 

geralmente para o “como fazer”. Na citação abaixo se pode perceber primeiramente 

dicas de roupa para crianças e, em seguida, uma matéria que ensina a fazer exercícios 

no pescoço e por fim um conselho sobre beleza. 

 

Conselho 

A beleza deve ser uma preocupação e não uma obsessão. É preciso 

que a mulher compreenda toda a importante que constitui com 

cuidado de seus encantos. Não obstante, quando pensa noite e dia na 

possibilidade de perdê-los, segue o caminho que conduz a uma tensão 

nervosa e facilmente envelhecerá. 

É preciso pensar na beleza como algo agradável e que não se está 

disposta a perder. Nunca como um verdadeiro pesadelo[...]  

 (FOLHA DA MANHÃ, 25 fev. 1945, pp. 14- 15). 

 

Percebe-se ainda que não há distinção entre material jornalístico e publicitário. 

Este é colocado no meio das matérias jornalísticas na seção feminina, com mesma 

especificação, mesmo tamanho e mesma fonte. Além disso, as leitoras não eram 

avisadas que o texto ali apresentado era um anúncio.  

Depois de 1945, entra a terceira fase da história das Folhas, quando José 

Nabantino Ramos, um proclamado jacobino, assume a direção (MOTA; CAPELATO, 

1981). Segundo os autores, era um período em havia preocupação em adaptar as Folhas 

aos ritmos e à racionalidade de ordem burguesa. O novo diretor preocupava-se em levar 

para a empresa uma visão mais capitalista. Dessa forma, os diários se afastam 

gradativamente das questões agrárias, passando a incorporar um caráter mais urbano. 

Esse período histórico dos jornais coincide com o pós-guerra, quando a urbanização 
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brasileira ganhava impulso. Era o terceiro surto de industrialização do país, conforme 

Lopes (1976). 

 Em meio a essa terceira fase, em 1949, estreia mais uma versão do jornal, a 

Folha da Tarde, que também apresenta diversos elementos do gênero utilitário. A Folha 

da Tarde fica um tempo fora de circulação na década de 1960, voltando a circular em 

1967 com seu nome oficial e pertencendo ao mesmo grupo empresarial da Folha. A 

publicação desse jornal segue até 21 de março de 1999, quando no dia seguinte o Grupo 

Folha lança o jornal Agora em sua substituição. 

Na terceira fase
7
, as Folhas passaram a ser vistas como uma empresa capitalista, 

mais distante dos interesses agrários e do lado daqueles que defendiam a 

internacionalização do mercado. “Os diretores da Folha vão se distanciando da proposta 

agrarista, o que denota uma certa independência com relação ao grupo ao qual, de início 

se achavam intimamente vinculados”. (MOTA; CAPELATO, 1981, p.165).  

 Nota-se uma preocupação maior com assuntos relacionados ao meio urbano, 

quando se identifica no jornal informações sobre trânsito e avisos de alteração de 

horário de transportes, como trens e ônibus. Nas informações sobre trânsito, o leitor 

podia encontrar as ruas onde era permitido ou proibido estacionar, ou ainda outras 

informações sobre o tráfico de automóveis da cidade de São Paulo. Já nos avisos e 

horários de transportes, os jornais disponibilizavam aos leitores todos os elementos 

necessários caso eles necessitassem de transportes públicos.  

 No final da década de 1940 e decorrer da década de 1950, a Folha da Manhã 

continuava com os formatos do gênero utilitário identificados em fases anteriores, como 

os conselhos práticos nas páginas femininas, previsão tempo, horários de missas e cultos 

da seção vida religiosa, roteiros de exposições, música, teatro, artes, lista de farmácias 

de plantão, cotações de hipódromo e informações de necrologia. 

 Percebe-se que os espaços destinados a indicadores econômicos e cotações de 

bolsas e mercado internacionais e nacionais ganharam nesse período um destaque ainda 

maior, inclusive com quadros indicativos na capa (figura 20). Não somente a Folha da 

Manhã editava material utilitário dessa espécie. Mas também na Folha da Noite e na 

Folha da Tarde, nota-se principalmente uma preocupação maior com os indicadores, 

roteiros e cotações em ótimo, bom e regular de produtos culturais. 

                                                 
7 Nesta terceira fase foram analisados os jornais: Folha da Manhã de janeiro e fevereiro de 1949, junho e dezembro 

de 1955, e janeiro e novembro de 1959; Folha da Noite de abril a junho de 1954, e dezembro de 1957; e Folha da 

Tarde, de julho a setembro de 1949, e janeiro e agosto de 1957.   
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 Ainda é preciso destacar que nesta terceira fase, a edição das Folhas fica mais 

clara e coerente com relação à divisão de editorias e diferenciação entre os anúncios e as 

unidades jornalísticas. Outro ponto observado é a entrada, nos anos 50, da programação 

televisiva. Diariamente era publicada nos jornais a programação da TV Tupi de São 

Paulo, a primeira emissora brasileira, e ao longo dos anos 50, eram incluídas as 

programações das demais emissoras que iam surgindo no país. Em agosto 1957, a Folha 

da Tarde publicava em sua edição a programação das três emissoras existentes na 

cidade de São Paulo nesse ano: TV Tupi, canal 3 (1950); TV Paulista, canal 5 (1952); e 

TV Record, canal 7 (1953). 

 As três Folhas não eram tão diferentes com relação ao conteúdo utilitário 

publicado diariamente. Os formatos desse gênero eram semelhantes nos três periódicos, 

modificando muitas vezes, o conteúdo editado em cada jornal e alguns formatos que 

existiam em um e que nem sempre havia em outro. Eram comuns às três Folhas as listas 

de mortos e cerimônias fúnebres, horários de programas de rádio e televisivos, cotação 

de produtos de mercado, indicadores econômicos e meteorológicos e os roteiros 

culturais. 

A quarta fase da Folha inicia em 1962. O marco desta nova etapa foi a saída de 

Nabantino Ramos da direção e a entrada de Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira 

Filho, após a greve dos jornalistas, em 1961. Antes disso, no início da década de 1960, 

as três edições diárias se fundem em uma só e tornam-se a Folha de S. Paulo. Esse era 

um período, em que no país imperava a alta inflação, e o jornal ocupava-se em criticar o 

presidente Juscelino Kubitschek, e ao mesmo tempo incentivava o progresso através da 

construção de Brasília. O jornal nesse período defende um discurso de modernização, e 

se definia como “liberal e democrática” (MOTA; CAPELATO, 1981).  

Observa-se que nos primeiros anos da década de 1960, a Folha
8
 trazia em suas 

edições lista de farmácias de plantão, notas necrológicas, previsão do tempo, loterias, 

cotação de hipódromos, roteiros de cinema, teatro e exposições, programação do rádio e 

TV, situação dos mercados (indicadores econômicos e cotação de produtos) e 

indicações de livros novos. Nota-se que neste período as opções de lazer na cidade de 

São Paulo eram mais variadas, pois o jornal acrescentava em seus roteiros informações 

                                                 
8 Foram observadas edições da Folha de S. Paulo de janeiro e dezembro de 1960, maio de 1963, agosto de 1966, 

fevereiro de 1971, maio de 1974, agosto de 1977, dezembro de 1981, março de 1984, maio de 1987, janeiro de 1990, 

maio de 1995 e março de 1997. 
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sobre bares, restaurantes e boates. Também foram identificadas matérias em forma de 

dicas ou ensinando “como fazer” algo.  

A partir da segunda metade da década de 60, o jornal passava a acrescentar em 

suas edições suplementos e cadernos especiais, que se caracterizavam em grande parte 

como material jornalístico de serviço. Na edição de 7 de agosto de 1966 identificou-se o 

suplemento “Folha Feminina”. Nele, foram observados elementos que já existiam nas 

páginas femininas das Folhas, como matérias em forma de dicas de beleza e moda, 

porém ainda mais ilustrativas.  

O suplemento feminino adicionava em suas páginas uma seção voltada para as 

novidades do mercado, entre elas, roupas femininas, enxovais para noivas, móveis e 

lentes de contato. Essas novidades eram apresentadas para a leitora em forma de textos 

persuasivos, inclusive destacando em caixa alta o nome da loja onde a leitora poderia 

encontrar o produto, além de frases convidativas para ela não perder a oportunidade de 

comprar: “Aproveite logo para visitá-la, pois está com ótimas remarcações de preços 

durante o mês de agosto” e “aqueles que quiserem a aproveitar o Dia dos Pais que está 

chegando devem ir até a loja de Móveis Jules”. (FOLHA S. PAULO, 1966, publicado 

em 7 ago.). 

 Observou-se ainda a publicação dos suplementos “Folha Agropecuária”, 

“Turismo”, “As opções dos jovens” e “Folhinha de S. Paulo”. Em “Folha 

Agropecuária”, publicada aos sábados, o leitor podia encontrar informações sobre 

situação do mercado, com indicadores econômicos e cotação de produtos agropecuários 

no mercado, além de notícias e reportagens nesta área. Em “Turismo”, publicado às 

sextas-feiras, os leitores contavam com dicas de viagem (a moda do local, lojas e bares 

para serem visitados etc.), informações turísticas sobre alguns lugares no Brasil e 

exterior, e matérias em formato de dicas para aqueles que desejariam viajar para os 

locais indicados. Em exemplo de dica do jornal para quem viajaria para Manaus: “Na 

hora de comer peça peixe de água doce: é muito bem preparado e fresquíssimo” e 

“Construção é uma das atrações” (FOLHA S. PAULO, 1968, publicado em 14 nov.). 

 No caderno especial “As opções dos jovens”, encontramos um caráter bem 

utilitário, com matérias explicativas sobre as profissões e dicas para quem desejava 

fazer universidade. A partir da década de 70, a Folha dava ainda mais atenção para os 

vestibulandos, com divulgação de provas e lista de aprovados. 

 Foi ainda na década de 1960 que a Folha organizava todo material jornalístico 

de cunho cultural em um caderno fixo, existente ainda nos dias atuais: a “Folha 
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Ilustrada”. Este caderno reúne as opções culturais, em formato de roteiros, além de 

matérias sobre fatos culturais. Entretanto, foi na segunda metade da década de 70, que 

as editorias do jornal ficaram mais claras, divididas em local, nacional, esportes, etc.. 

Nesse mesmo período, as capas das edições contavam apenas com chamadas indicativas 

para matérias nas páginas internas, não mais com as próprias matérias nas primeiras 

páginas, e o impresso ganhava também fotos coloridas. 

 Já no início da década de 1980, o jornal acrescentava o formato serviço (“A 

cidade é sua”), que ainda existe nos dias atuais. Neste período, as reclamações dos 

leitores sobre assuntos relacionados à cidade de São Paulo eram publicadas, em seguida, 

havia respostas das autoridades, órgãos ou entidades relacionadas.  

 A Folha de S. Paulo dos anos 90 reúne ainda mais elementos do gênero utilitário 

e os formatos que já existiam ficaram mais completos. Percebe-se isso, principalmente, 

quando se trata de produtos: eles passam a agregar preços, endereços, entre outras 

informações úteis para o leitor.  

As seções voltadas para os livros recém-lançados contavam com resumos da 

obra, informações sobre onde comprar, qual o preço e tiragem. O jornal também 

disponibilizava listas de sebos, livrarias e livros mais vendidos. O caderno “Folha 

Ilustrada” contava com a seção “Acontece”, com filmes transmitidos na TV, 

programação completa das emissoras na televisão, cinemas da cidade de São Paulo 

(com avaliação das salas), casas noturnas, bares, exposição de artes plásticas, museus, 

teatros, sorveterias e programação cultural para as crianças. As reportagens sobre peças 

teatrais ou alguma outra pauta cultural passaram a agregar boxes de serviço, com 

informações de telefones, preços, datas e direção do espetáculo. 

Ainda sobre a década de 1990, na página destinada ao esporte, o jornal também 

reunia formatos de jornalismo utilitário. Na coluna “Placar”, os leitores podiam 

encontrar resultados de jogos em diversas modalidades. Através da “Agenda” era 

possível se programar para assistir aos jogos e demais esportes. Também estava 

disponível a programação esportiva no rádio e televisão.  

Já no caderno voltado para assuntos da cidade, chamado de “Acontece/Cidades”, 

havia uma página em que reunia o material de serviço: indicadores meteorológicos, com 

a presença inclusive de infográficos. É preciso ressaltar que as informações sobre 

meteorologia também estavam nas capas da Folha, com informações curtas sobre a 

previsão do tempo em São Paulo. Nesse caderno, também se encontram informações 

para quem precisa pegar estrada, “situação das estradas”. Assim, o motorista podia 
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saber se o tráfego das principais rodovias do estado de São Paulo estaria normal ou se 

havia algum tipo de obra. 

Ainda no caderno Acontece/Cidades, o leitor podia encontrar um box 

informativo, “Emergência em São Paulo”, com telefones úteis para o cidadão, como por 

exemplo, polícia, delegacias e pronto-socorro. Já na seção “Agenda”, o jornal editava 

informações sobre feriados, cursos, congressos, entre outras informações. Este caderno 

contava ainda com indicações sobre a qualidade das praias de São Paulo, entre elas, 

Ubatuba, Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande. O jornal classificava as praias 

em: excelente, imprópria, boa, muito boa e satisfatória. Por fim, havia ainda a seção “A 

cidade é sua”, que já existia no jornal, e era um espaço para o leitor reclamar de algum 

problema da cidade. Era também neste caderno que saiam a lista de mortos e cerimônias 

fúnebres, com informações curtas sobre local do sepultamento e das missas.  

Encontrou-se também na edição do dia 6 de janeiro de 1990 no caderno 

“Cidades” uma tabela com informações sobre valores de IPVA. Nela, o leitor podia 

verificar quanto deveria pagar de imposto, de acordo com modelo e ano do seu carro e 

moto. Através da tabela, o leitor podia se programar financeiramente para pagar o valor 

do imposto. 

 A editoria de economia da Folha nos anos 90 não diferenciava muito do 

conteúdo publicado até então pelo jornal nos anos anteriores. Observa-se que a partir 

desta década, assuntos dessa natureza ganham um espaço mais amplo e específico. O 

jornal publica um caderno próprio para economia, em que eram divulgados os 

indicadores econômicos, matérias sobre situação da economia do país e cotação de 

produtos no mercado. 

 Nos anos 90, a Folha continuava a publicação do caderno “Turismo”, com 

elementos úteis aos leitores, como os espaços destinados para cartas-consultas, onde as 

pessoas podiam tirar dúvidas sobre viagens. O caderno contava ainda com listas de 

linhas de voos no país, preços de passagens aéreas, horários e preços de passagens de 

ônibus, dicas de lugares para viajar com informações sobre transporte, hospedagem, 

alimentação e meteorologia. As reportagens eram acompanhadas com boxes de serviço. 

Foi também neste período que a Folha de S. Paulo editou o “Fovest 90”, um 

espaço no jornal destinado aos vestibulandos. Nele, era publicada a agenda do 

candidato, com datas de inscrição e provas de vestibular. Eram divulgados ainda os 

locais de provas, resultados de vestibular, entre outras informações úteis àqueles que 

iriam prestar provas de vestibular. 
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Foram identificados elementos do jornalismo de serviço também no caderno 

“Informática” da Folha. Neste suplemento, havia matérias sobre novidades do ramo, 

com reportagens explicativas, informações sobre eventos na área e lançamentos de 

produtos novos. Foi identificada ainda uma seção denominada de “Guia de Compras”, 

onde eram especificados modelos, características e preços de mercadorias. 

Na “Folhinha de S. Paulo” era publicada a agenda do fim de semana, com 

programação infantil, dicas de revistas, cinemas, livros, vídeos, televisão e passeios. 

Outro suplemento que possuía elementos de serviço era “Empregos”. Este caderno 

disponibilizava aos leitores dicas de como se portar em uma entrevista; vagas de 

empregos, com informações de contatos; agenda de cursos e espaços para o leitor 

mandar suas perguntas e tirar suas dúvidas. 

Em meados dos anos 90, a Folha também editava a Revista da Folha, anexada 

ao jornal uma vez por semana. Nesta revista, havia uma seção denominada “consumo”, 

onde ajudava o leitor a escolher um produto, com apresentação de vantagens e 

desvantagens. Também havia espaço destinado para moda e roteiros de bares, 

restaurantes, livros, shows, exposição, programação para crianças, rádio e cinema.  

 Os roteiros culturais foram publicados na Revista da Folha até o lançamento do 

“Guia da Folha”, no dia 21 de março de 1977. Com o surgimento do “Guia”, a Revista 

Folha passa a ter um novo tipo de roteiro voltado para casa e família. O “Guia da 

Folha” se apresentava como “o mais completo roteiro da cidade”
9
, surgindo como um 

roteiro de bolso, inspirado em guias existentes na Inglaterra e França. O “Guia” nasce 

com a proposta de orientar o leitor a programar sua agenda cultural para toda a semana.  

O novo roteiro trazido pela Folha de S. Paulo era organizado em 11 seções, 

divididas em cinemas, exposições, parque e passeio, esporte, restaurantes, bar, casa 

noturna, teatro, teatro infantil, show e palavras cruzada. Além de eventos culturais, o 

„Guia‟ da Folha de S. Paulo compila informações sobre 350 restaurantes, 200 bares, 40 

casas noturnas e 39 roteiros de parques e passeios”. 

 

Mais algumas considerações 

  

Em revisão bibliográfica e mesmo em pesquisa nos primeiros jornais brasileiros, 

percebe-se que as informações utilitárias se fazem presentes desde o surgimento da 

                                                 
9 Informações da edição da Folha de S. Paulo, dia 21 março de 1997. Autoria: reportagem local. 
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imprensa brasileira, com a publicação de preços de produtos no mercado, em 1808, no 

jornal Correio Brasiliense. Nas primeiras edições da Folha, ainda denominada Folha da 

Manhã, na década de 1920, identificou-se vários elementos do gênero utilitário, como 

notas necrológicas, resultados de loterias, lista de objetos achados, cotações de produtos 

no mercado e roteiros de cinema e teatro. 

Embora esse impresso tenha reconhecido e implantado oficialmente o jornalismo 

de serviço somente em 1985, encontrou-se indícios dessa produção jornalística desde 

seu surgimento. Destaca-se ainda que jornalismo de serviço produzido pela Folha de 

S.Paulo nos dias atuais não é diferente do que já era feito na década de 1990. Os 

cadernos e suplementos trazem elementos dessa prática jornalística. Em alguns espaços, 

como o “Guia da Folha”, por exemplo, publicado às sextas-feiras, o conteúdo 

jornalístico chega a ser exclusivamente utilitário. 

O que se percebeu ao longo dos anos foi uma adaptação da tipicidade desse 

gênero. Na década de 1960 era comum os jornais diariamente publicarem a lista das 

farmácias da cidade de plantão. Hoje, devido à grande quantidade de farmácias na 

cidade de São Paulo e pela facilidade de encontrar esse tipo de informação em meios 

mais rápidos como a internet, não existe mais a necessidade de publicação no impresso.  

Dessa forma, acreditamos que o jornalismo de serviço, que sempre existiu na 

história da imprensa, persistirá, pois há uma relação direita dessa informação útil e 

utilizável com interesses e necessidades dos receptores.  
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