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RESUMO 
Esse artigo traz as primeiras considerações teóricas de uma pesquisa sobre gêneros 
jornalísticos. Se fez uma análise de composições de sites noticiosos através dos critérios de 
classificação de gêneros jornalísticos trabalhados pelos pesquisadores brasileiros e de 
categorias das teorias do jornalismo e da linguística. Relacionou-se: função/finalidade com 
o conceito de funções da linguagem de Jakobson; tipologia de acontecimento de Tuchman 
com critérios de noticiabilidade (WOLF; TRAQUINA) e com os conceitos de atualidade e 
periodicidade (GROTH, BELTRÃO, FRANCISCATO); e categorias como lead e enfoque 
(que aparecem também na classificação de MARQUES DE MELO) com o conceito de 
sequência de ADAM. O corpus de análise privilegiou destaques das homes (três rolagens) 
em dois sites noticiosos de referência na Espanha (elpais.com) e no Brasil 
(oglobo.globo.com) com o método da semana construída. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  gêneros jornalísticos; critérios funcionalistas; teorias do 
jornalismo. 
 
 
ESTUDOS DOS GÊNEROS E ESTUDOS DO JORNALISMO 
 
Os estudos de gêneros jornalísticos no campo da comunicação, especialmente no Brasil, são 

fundamentados nas teorias da literatura, da narrativa, da linguagem, do discurso ou dos 

estudos culturais. Os gêneros jornalísticos, por se tratarem de texto (ECO, 1984), da 

tessitura da narrativa (RICOEUR, 1997), do discurso, situam-se, claramente, na dimensão 

da estrutura, do ato de comunicação, do saber social, da linguagem. As classificações são, 

em geral, funcionalistas. Para estudos de impressos, categorias como função e finalidade, 

intencionalidade, propósito fundamentam muitas análises. Para estudos ligados ao 

telejornalismo, são fundamentais os conceitos de cultura, a estratégia de comunicabilidade, 

mediação. O que os estudos não trazem para as análises de gêneros jornalísticos ou 

sistematizações de classificações de gêneros são exatamente as categorias base para os 

estudos do jornalismo, como lead, pirâmide invertida, enfoque, atualidade, instantaneidade, 

periodicidade, critérios de noticiabilidade.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Este artigo é produção do Núcleo de 
Gêneros/Formatos do Laboratório de Jornalismo Convergente da Facom-UFBA, cuja coordenação é de Suzana Barbosa e 
vicecoordenação é de Lia Seixas. Contribuiu para esta pesquisa a estudante de jornalismo, Joana Oliveira. 
 
2 Professor Adjunto do Curso de Jornalismo da UFBA, email: liaseixas@gmail.com 
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É certo que se tem a compreensão da construção social do discurso jornalístico e dos 

“contratos” legitimadores da instituição jornalística. No entanto, a própria lógica do fazer-

jornalístico, do seu discurso, através das teorias do jornalismo, pouco aparecerem nos 

estudos de gêneros jornalísticos. Nas classificações brasileiras, quando se procura definir as 

composições (o que Marques de Melo chama de “formato” (2010), Luiz Beltrão chamou de 

gêneros e outros autores chamam de subgêneros), como artigo, reportagem, perfil e roteiro, 

por exemplo, utiliza-se os termos enfoque, contextualização, pirâmide invertida, notícia, 

fontes, interesse público, dado, informação. Os termos não passam de termos, ou seja, não 

operam como categorias de análise. 

 

Quatro anos depois de defender uma tese sobre gêneros jornalísticos, quando se procurou 

compreender o fenômeno da genericidade no discurso jornalístico, e depois de participação 

em bancas, estudo de gêneros em outras mídias além da impressa e até em outros campos 

como na linguística, duas questões se fortaleceram: 1) os critérios, ou melhor, os elementos 

que fundamentam as classificações de gêneros no Brasil operariam uma análise de gêneros 

jornalísticos em sites noticiosos (produto do webjornalismo)? Onde esses elementos podem 

levar? ; e 2) se a instantaneidade da ocorrência principal define a linha de um produto - já 

que quando rotina e estrutura só permitem a periodicidade semanal ou mensal, o que se 

produz são reportagens, perfis e entrevistas -, não se deveria incluir essa categoria na 

análise dos gêneros? 

 

Com isso, surgiu a “metodologia” que embasa este artigo, cujo objetivo tem, portanto, dois 

eixos: 1) compreender como os elementos dos estudos brasileiros de gêneros jornalísticos 

podem operar analiticamente; e 2) buscar apreender quais propriedades ou características do 

jornalismo e/ou do jornal (GROTH, 2011) influenciam, definem os gêneros ou ainda quais 

operariam uma análise dos gêneros jornalísticos.  

 

METODOLOGIA E CORPUS 

 

O principal elemento que fundamenta as classificações de gêneros no Brasil é a 

função/finalidade (Marques de Melo, 1985; 2010). A finalidade é a base das teorias da 

linguagem e da sociologia. Ainda que já tenhamos considerado que a finalidade é mais uma 
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dimensão da instituição social jornalística do que de uma composição discursiva (SEIXAS, 

2009; SCHUDSON, 2008), a incluímos na pesquisa para amadurecer esta compreensão e, 

principalmente, para tentar compreender como esta categoria pode fundamentar a noção de 

gênero jornalístico. Assim, comparou-se a finalidade com a “função da linguagem” de 

Roman Jakobson (1995), pois são consideradas como “fatores constitutivos de todo 

processo linguístico, de todo ato de comunicação verbal” (JAKOBSON, 1995, p.129): 

remetente, destinatário, mensagem, contexto, contato e código. Ou seja, fatores dos quais se 

originam as condições de êxito dos atos de fala (AUSTIN, 1990), dos atos linguísticos 

(MAINGUENEAU, 2002), condições que colocam o ato de comunicação, a enunciação em 

primeiro plano. 

 

Os elementos que aparecem nas definições de composições são lead (pirâmide invertida, 

indiretamente) e enfoque (LAGE 1993). Um exemplo representativo é a definição de 

notícia:  

Relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. Contém 
necessariamente respostas às perguntas de Quintiliano (que + quem + 
quando + como + onde + por que), transformadas em fórmula jornalística 
(3Q + CO + PQ). Narrado em “pirâmide invertida”, compõe-se de duas 
partes: “cabeça” (lead) e “corpo” (body). Privilegias o “clímax” 
(sensação) evitando a “cronologia” (nariz de cera) (COSTA, p.55). 

 

Somando-se à finalidade e funções da linguagem, lead e enfoque, trabalhamos também com 

instantaneidade, periodicidade, critérios de noticiabilidade e a tipologia de acontecimento 

de Gaye Tuchman: hard news (acontecimento inesperado), spot news, developing news 

(acontecimento em desenvolvimento), continuing news (acontecimento em continuação), 

acontecimento pré-determinado (TUCHMAN, 1980).  

 

A instantaneidade é o lapso de tempo entre o momento da ocorrência e a sua publicação no 

produto jornalístico (GROTH, 2011; FRANCISCATO, 2005). Através da observação da 

instantaneidade, é possível se conhecer melhor a matéria-prima do jornalismo, comumente 

considerada como os fatos e/ou acontecimentos. O “tempo de validade” da realidade 

noticiada interfere no tempo da composição discursiva, no gênero jornalístico. Trata-se, 

portanto, do nível de “atualidade”, marca consensual do jornalismo, tido por grande parte 

dos pesquisadores brasileiros como uma forma de conhecimento sobre a realidade atual 

(MEDITSCH, 1997). A instantaneidade é de alguma forma também elemento da tipologia 
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de Gaye Tuchman, pois trabalha com a relação entre o tipo de ocorrência/evento e a rotina 

que a ocorrência demanda.  

Essa tipologia dialoga ainda com os critérios de noticiabilidade, pois trata exatamente de 

tipos de notícias (news). Assim, os dois elementos da análise de Tuchman são: 1) alguns 

valores-notícia como inesperado, extraordinário e interesse público; e 2) a instantaneidade. 

Sendo assim, se fez também uma análise dos valores-notícias, ou seja, dos critérios 

substantivos, relativos às ocorrências: grau e nível hierárquico das pessoas, impacto sobre a 

nação e interesse nacional, proximidade (cultural, geográfica), quantidade de pessoas 

envolvidas, relevância (consequências), morte, novidade, notabilidade (qualidade de ser 

tangível), inesperado, conflito e controvérsia, infração. 

Elencamos ainda periodicidade, por considerarmos como Otto Groth que se trata de uma 

propriedade do jornalismo. Mais do que apenas uma marca do período, da constância e do 

hábito, a identidade do produto. 

[...] No caso de cada jornal ou revista, trata-se de uma ideia completa 
formada e por sinal – como nós já dissemos (...) – de uma realidade 
mental ou imaterial, que nunca se torna propriamente visível, que não nos 
é dada diretamente em uma materialização perceptível pelo sentido, que 
não consiste em números e exemplares, mas sim cuja realidade consiste 
em uma ideia, manifesta-se em números e se materializa em exemplares. 
(...) Os números e os exemplares não são as suas “partes”, os “pedaços” 
dos quais ele é montado, mas sim suas “emanações”, manifestações e 
materializações da sua ideia, que se soltam ininterruptamente – 
“continuamente” – como unidades independentes, enquanto ele próprio 
continua invisível. [...] (GROTH, 2011, p. 146-147) 

 

Mesmo um produto como um site noticioso, determinado pela atualização contínua, 

portanto, sem periodicidade no sentido da constância, é dotado da periodicidade enquanto 

identidade, por que: pode ter diferentes periodicidades para diferentes composições, seções 

e produtos como blogs ou infográficos; a continuidade da atualização é sua identidade de 

“site noticioso”, diferentemente de um especial, de uma revista eletrônica, de um blog. O 

próprio adjetivo “noticioso” fortalece o conceito de notícia, da hard news. 

 

A última categoria de análise que fez parte deste estudo é a “sequência” de Michel Adam 

(1992). As sequências são esquemas, blocos de proposições que fazem parte da estrutura 

composicional dos textos, mas não são marcoestruturais. Um texto argumentativo pode 

conter diversas sequências, seja narrativa, descritiva, dialogal, explicativa/expositiva, além 
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da argumentativa. As sequências atravessariam os gêneros e são menos variáveis do que 

estes. 

A diferença fundamental da sequência em relação ao gênero, como já foi 
dito antes, é sua menor variabilidade. Os gêneros marcam situações 
sociais específicas, sendo essencialmente heterogêneos. Já as sequências, 
como componentes que atravessam todos os gêneros, são relativamente 
estáveis, logo, mais facilmente delimitáveis em um pequeno conjunto de 
tipos (uma tipologia) [...] (BONINI, 2005, p. 218) 

 

 Mas porque invocar uma categoria da linguística numa metodologia que valoriza o ato de 

comunicação? Por dois motivos: 1) as sequências podem ajudar a explicar a finalidade 

através do formato, já que a estrutura representa culturalmente um posicionamento da 

“autoria”; e 2) acredita-se que o chamado texto informativo, considera clássico do texto 

jornalístico, tem mais sequências argumentativas e explicativas do que normalmente se 

considera, pois, muitas vezes, o lead traz uma síntese que viria no texto argumentativo 

clássico, como o artigo, no final. Inclusive acreditamos que essa é a maior dificuldade do 

estudante de jornalismo, compreender que o texto informativo da notícia e da reportagem 

não tem conclusão no último parágrafo e sim esta “conclusão” vem para o início com uma 

síntese sobre o que se dá na realidade atual. 

 

É necessário destacar ainda que se trabalhou com as características das sequências de Adam 

(1992), mas não se considerou todo o esquema prototípico, quer dizer, não se considerou 

que uma sequência deveria conter todas as características descritas para ser uma sequência. 

A sequência narrativa pode conter: 1) sucessão de eventos; 2) unidade temática; 3) 

processo, ou seja, início, meio e fim; 4) intriga, conjunto de causas que dá sustentação aos 

fatos; 5) moral, reflexão sobre o fato narrado. A sequência argumentativa tem três partes: 

dados, escoramento de inferências e conclusão. A sequência descritiva deve conter 

aspectualização e/ou estabelecimento de relação. A sequência explicativa apresenta três 

partes: levantar questionamento, responder questionamento ou resolver problemas, 

detalhando-o e sumarizar resposta. Por último, a sequência dialogal é formada pelas fáticas 

(que testa o canal, ritualística) e a transacional (compõem o corpo da interação) (BONINI, 

2005). 

 

Algumas sequências são mais autônomas do que outras como a descritiva, que não tem 

ordem tão fixa como a narrativa e argumentativa. O que, para nós, significa a possibilidade 
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de testar características das sequências sem que se precise de todas as características para 

validar a operação lógica, cognitiva. Algumas sequências se associam ainda às perguntas do 

lead (originárias da retórica de Quintiliano), como por exemplo, a resposta à questão 

“como?” para a sequência descritiva ou “onde e quando?” para a sequência narrativa, ou 

ainda “por quê?” para a sequência argumentativa. A lógica do texto característico da 

instituição social jornalística, chamado texto informativo, inclui, para nós, muitas 

sequências “expositivas”, que, embora consideradas por Adam como explicativas, estão em 

análise, já que acreditamos que muitas proposições informativas não seriam nem descritivas 

nem explicativas como poderia reinterpretar Adam. 

 

Com o objetivo de trazer as categorias dos estudos de gêneros surgidas com a mídia 

impressa para o webjornalismo, testando conceitos como lead, enfoque e pirâmide invertida 

no webjornalismo e em contraposição, experimentando noções das teorias do jornalismo 

nos gêneros jornalísticos da mídia digital, escolhemos para corpus dois sites noticiosos: 

elpais.com e oglobo.globo.com. Dois sites de referência (quality papers) no Brasil e na 

Espanha, pioneiros em aplicativos como o Eskup.com e produtos como o “Globo a Mais” 

para tablet. Estabelecemos a semana construída e os principais destaques da home na 

sequência de três rolagens a fim de garantir: 1) a maior variedade possível de composições 

e 2) o critério da importância estabelecido pelo site noticioso ao levar a composição para a 

home.  

 

Assim, estão sendo analisadas 100 composições de 10 home-pages dos dois sites. Durante 

os dias 11 e 19 de abril (quarta e quinta, respectivamente), 04, 07 e 15 de maio (sexta, 

segunda e terça, respectivamente) foram selecionadas os 10 principais destaques por blocos 

nas homes de elpais.com e oglobo.globo.com. Em função deste artigo, foram analisados 

40% das composições, 40 destaques escolhidos por tela para cada um dos cinco dias, ou 

seja, primeira tela da rolagem, primeiro dia, segunda tela da rolagem, segundo dia, terceira 

tela da rolagem, terceiro dia, novamente primeira tela no quarto dia e segunda tela no quinto 

dia. 

 

As homes têm três colunas e na primeira tela (primeira rolagem) estão aparecem 

comumente hard news, blocos de editorias. Importante destacar que durante a seleção do 

material a home do elpais.com fez uma mudança fortalecendo o destaque principal, 
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equivalendo à manchete, num movimento de aproximação contínuo e cada vez mais forte 

de assemelhar a programação visual ao impresso, em que a manchete é destaca não apenas 

pelo lugar na primeira página, mas também pelo tamanho da fonte e das fotos. Abaixo, 

exemplo representativo: 

 
Site elpais.com, 09 de julho de 2012 

 

Concluindo, estamos analisando cada composição pelos seguintes elementos: finalidade 

(qual nos parecia pelo formato), função da linguagem (considerando principal e secundária, 

com Jakobson), lead, enfoque (descrevendo abertura do texto), valores-notícia 

(substantivos, relativos aos eventos/ocorrências), periodicidade e instantaneidade e 

sequências. Como a análise das composições ainda não terminou, não destacaremos os 

dados quantitativos numericamente, mas alguns por suas porcentagens. O objetivo agora é 

sistematizar as primeiras considerações teóricas para ajustar a metodologia de análise, um 

dos propósitos da pesquisa do Laboratório de Jornalismo Convergente.  

 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Neste item, faremos observações teóricas sobre todos os elementos que fizemos operar 

como categoria de análise de gêneros jornalísticos no webjornalismo. A primeira 

consideração é sobre o principal critério de definição de gênero nos estudos de jornalismo 

no Brasil, finalidade, e a relação desta com as funções da linguagem. Segundo a 

classificação de Marques de Melo, baseada em pesquisa com impressos, tem-se: 

informativo (visa informar), opinativo (visa opinar e investigar), interpretativo (visa 

explicar), utilitário (visa prestar serviço) e diversional (visa entreter, proposta ao que seria o 

“jornalismo literário”). Das composições analisadas até então, 64,2% têm a finalidade de 
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informar, 28,5% de opinar, analisar e 7,3% de estabelecer um diálogo. Mas estabelecer 

diálogo com leitor não aparece na classificação de Marques de Melo, embora já tenha 

aparecido, por exemplo, em estudos de espanhóis sobre gêneros jornalísticos digitais. 

 

O que está em jogo? Primeiro, como o usuário-leitor sabe qual a finalidade da composição 

ao se deparar com ela? Acredita-se que, como nas pesquisas fundamentadas pelos estudos 

culturais, o que indica a finalidade é o saber social sobre o formato, compreendido aqui 

como produto da cultura que “se reporta tanto à exploração de processamentos cognitivos e 

tecnológicos quanto à modelização semiótica de códigos, linguagens e sistemas de signos” 

(MACHADO, 2010, p. 96). O formato clássico do chamado texto informativo, seja no 

impresso ou na web, inclui sempre: “título informativo” (MOUILLAUD, 2002), o título 

com verbo, sujeito e predicado; subtítulo(s), texto escrito e imagem (estática ou em 

movimento) ou infográfico. Geralmente faz parte de uma editoria, porque isso faz parte da 

rotina produtiva. O formato é algo anterior ao ato de leitura, está no saber social (ISER, 

1996), assim como a função da instituição jornalística associada aos produtos.  

 

Exemplo produtivo para esta análise é a composição com o título “As 10 telas mais caras já 

leiloadas”. Apresenta-se com título, texto curto de duas linhas e imagens em slideshow, 

com legenda. O formato é de uma “galeria de imagens”, mas o site noticioso o chama de 

infográfico, o que só é possível notar se o usuário rolar para o bloco abaixo com o termo 

“Outros infográficos”. Não há informação através de desenho e/ou gráfico, há informação 

apenas pelo texto escrito, pelas legendas. Seja considerado infográfico ou galeria de 

imagem pelo usuário, não importa, pois o formato é informativo. Ao mesmo tempo em que 

há uma associação do formato com a identidade do produto e as finalidades da instituição 

social à qual pertence. 

 

As finalidades geralmente são entendidas com níveis de importância, uma principal e 

outra(s) secundária(s), exatamente como nas funções da linguagem. Até o momento atual 

da pesquisa, mais de 80% das composições com finalidade informativa têm como principal 

função de linguagem a referencial (foco no referente), assim como 100% das opinativas têm 

como principal função da linguagem, a emotiva (foco no emissor, sua subjetividade, seu 

comportamento, sua posição, sua opinião). Entretanto, existem casos como as composições 

cuja principal função da linguagem é apelativa e a secundária é fática, para as quais não há 
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uma finalidade estabelecida. A finalidade poderia ser pensada, segundo o saber social, 

como “finalidade de interação”, exatamente o que sugerem os estudos do jornalismo digital 

quando falam em interatividade como propriedade da mídia digital e/ou do jornalismo 

digital. Se defendermos como gênero diversional, ainda assim as funções da linguagem 

apelativa e fática entrariam em conflito. Se relacionarmos as funções da linguagem com as 

funções da instituição social jornalística (information, investigation, analysis, social 

empathy, public forum, mobilization (SCHUDSON, 2008)), certamente escolheríamos a 

função de “fórum público”. Mas porque não se reconhece uma composição com finalidade 

de “fórum público” ou “interação”?  

 

Outro exemplo interessante é a composição do guia “El Viajero”, que passou para a tela da 

penúltima rolagem da home. O formato, o template, indica que se trata de outro produto 

dentro do produto site noticioso, além da assinatura da autoria com breve texto final sobre o 

autor. O formato indica finalidade informativa por título (“Calcuta, el viaje más delirante”), 

texto, foto. A função da linguagem é referencial, com foco na cidade escolhida. Mas o 

referente, a matéria-prima não segue a lógica da realidade atual, da instantaneidade e dos 

valores-notícia. O referente não se trata de ocorrência, não é possível se estabelecer a 

instantaneidade, porque não existe ocorrência, ao mesmo tempo em que não há nenhum 

valor-notícia, nenhum critério relativo à realidade social para considerá-la noticiável. Pelo 

saber social, o formato indica gênero informativo, mas os estudos do jornalismo indicariam 

utilitário, por prestar serviço, ou talvez diversional no sentido de Marques de Melo, por que 

o texto é dominado pelas sequências narrativas e descritivas, como a “História colorida”: 

Relatos da natureza pictórica, privilegiando tons e matizes na 
reconstituição dos cenários noticiosos. Trata-se de uma leitura 
impressionista, que penetra no âmago dos acontecimentos, identificando 
detalhes enriquecedores, capazes de iluminar a ação d e agentes principais 
e secundários. [...] (COSTA, p.75) 

Conclui-se, num primeiro momento, que o elemento produto, com identidade 

(periodicidade) e linha editorial, precisar ser levado em conta na análise e que o formato, 

embora seja o nível mais explícito a desencadear a finalidade reconhecida pelo usuário-

leitor, assim como a linguagem da composição e sua estrutura, além do referente também 

são necessários. Ou seja, não se pode abdicar das categorias dos estudos do jornalismo, das 

categorias que dão conta da lógica do discurso jornalístico.  
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Outra observação quanto ao formato é sua relação com a marca da autoria - que 

trabalhamos como estatuto e definimos como um dos critérios de definição de gênero 

discursivo jornalístico (SEIXAS, 2009) - e com as sequências (em última instância, 

operações lógicas, cognitivas). Um exemplo representativo é a composição com a marca 

“Direto da Redação” e em formato audiovisual. O título e o subtítulo no primeiro frame 

chamam para função informativa pela estrutura sujeito+verbo+predicado, entretanto trata-se 

do editor-assistente de Esporte com estrutura dominada por sequência argumentativa. A 

tendência, acredita-se, é o usuário-leitor considerar o formato do primeiro frame 

informativo, mas quando o indivíduo-jornalista começa a falar, depara-se com sequência 

argumentativa. Compreende-se: é um comentário como o da TV analógica. Ou seja, o 

formato precisa ser contraposto também com as sequências.  

 

A finalidade certamente é da ordem do saber social, da cultura, assim como o formato, que 

pode ser considerado com um dispositivo, do qual dispara algo, que dá o start do 

mecanismo. Por outro lado, a função da linguagem parece ser uma categoria que pode ser 

produtiva na relação com as finalidades das classificações, mas também na relação com a 

função da instituição social, incluindo a necessidade de observação do produto, segundo sua 

linha editorial (periodicidade).  

 

Nas composições analisadas, não há marca textual de periodicidade, nem mesmo naquelas 

que constituem seções ou colunas (blogs-colunas). Certamente que se trata da mídia digital, 

cuja propriedade é do tempo multicrônico e atualização contínua. Mas, como já dito, a 

periodicidade, mais do que categoria temporal, é a ideia que define a identidade do produto.   

periodicidade se dá pelo hábito A potencialidade de atualização contínua é exatamente o 

que define a identidade de um site noticioso. O tipo de atualização marca a identidade da 

composição, da seção ou do produto. O que está fora dessa lógica, com periodicidade 

diária, semanal ou mensal pode ser considerado como outro produto dentro do site 

noticioso, como ocorre com os blogs com funcionamento de coluna política ou econômica, 

ou com uma seção “La quarta página” de elpais.com. O que estabelece a periodicidade não 

é somente o produto ou mídia ao qual pertence, mas o campo social ao qual está associada a 

seção ou coluna. Não há necessidade de mais de uma coluna política por dia. O dia 

noticioso (critério de noticiabilidade para TRAQUINA) é o estabelecido pelo dia-a-dia dos 

campos sociais. Cada campo social tem uma lógica que molda as ocorrências, matéria-
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prima do jornalismo. Se a relação temporal entre a ocorrência e sua publicação no produto 

jornalístico (instantaneidade) for mais de um dia, então não se está falando de site noticioso. 

A atualização contínua, portanto, é a periodicidade do site noticioso, sua identidade 

enquanto produto jornalístico.  

 

Composição como “Calcuta, el viaje más delirante” (15/05/12, home de elpais.com) não é 

característica do site noticioso elpais.com. Não apenas pelo formato ou pelas sequências, 

mas também por não haver o elemento da instantaneidade no referente focado. Uma cidade 

pode ser descrita a qualquer momento, ou seja, será sempre atual por interesse, mas, 

paradoxalmente, não tem a marca da atualidade, pois não tem instantaneidade ou novidade. 

Não existe uma ocorrência a se transformar em acontecimento, seja este continuing news ou 

não. Considerando que não há valor-notícia, não há instantaneidade, melhor, que não há 

nem mesmo ocorrência neste exemplo (e muitos outros analisados), três observações devem 

ser maturadas: 1) a instantaneidade pode determinar o tipo de composição discursiva do 

produto jornalístico; 2) a matéria-prima do jornalismo vai muito além das ocorrências 

(fatos; acontecimentos), podendo ser um tema (como em 30% das composições analisadas), 

um produto (cultural) ou uma situação (20% das composições analisadas); e 3) a 

classificação de tipos de acontecimentos de Tuchman dão pistas da instantaneidade e sua 

relação com a rotina, mas não conseguem operar na noticiabilidade da ocorrência, pois toda 

a classificação trabalha com os conceitos de inesperado e extraordinário, sem tensionar com  

interesse público e relevância, valores-chave para a instituição social jornalística. 

 

A tipologia de Gaye Tuchman em “Making News” traz à tona um critério fundamental da 

classificação de 1985 de Marques de Melo: “a natureza estrutural dos relatos observáveis” 

(MARQUES DE MELO, 1985, p. 64). Quando o autor sugere observar as composições que 

se originam de um referencial exterior à instituição jornalística em contraposição àquelas 

que dependem da redação para eclodirem, está sugerindo que a matéria-prima do jornalismo 

não se constitui somente de fatos transformados em acontecimentos (RODRIGUES, 1999), 

mas também de temas, situações, produtos escolhidos pela organização jornalística para se 

transformarem em composições discursivas. Um exemplo representativo é a composição 

“El influyente publicista que da a conocer la nueva cara de la pobreza”, destaque na 

primeira tela da home de elpais.com em 11/04/12, ou seja, figurando como notícia. Trata-se 

de um vídeo publicitário que provavelmente ia ao ar nas TVs espanholas. Com formato 
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clássico informativo (título, subtítulo, imagem, texto escrito, vídeo ao final), o referente é 

um produto audiovisual para uma organização contra fome, portanto dentro de tema caro ao 

cidadão espanhol, crescimento da pobreza no país. Não se trata de ocorrência, portanto não 

tem instantaneidade, mas se trata de produto e situação. Enfim, é preciso incluir nos estudos 

do jornalismo, mais especificamente, nos estudos das categorias de notícias, 

acontecimentos, elementos da realidade que não são ocorrências, não têm instantaneidade, 

mas têm atualidade. As teorias do jornalismo não se dão conta da existência de assuntos que 

não sofrem o regime do tempo-espaço.  

 

A matéria no produto “El Viajero”, com diferente template do site noticioso, não segue 

nenhum dos elementos clássicos tratados pelos estudos do jornalismo, nem a atualidade, 

portanto não tem instantaneidade, já que não há ocorrência. Não segue a estrutura da 

pirâmide invertida ou o lead. Pode-se falar em enfoque, observando qual aspecto foi 

destacado no início, mas, quando o texto tem domínio da sequência narrativa, esse conceito 

não faz sentido. A lógica cronológica, por mais que possa constituir um parágrafo de texto, 

não é a lógica do texto jornalístico, guiado pelos valores-notícia em todo o processo 

produtivo, da pauta à edição. 

 

Parece-nos que, quando a matéria-prima não tem instantaneidade, tudo muda. Uma cidade 

nunca será atual e sempre será atual pelo interesse em viagens. O conceito de lead é um 

exemplo muito representativo disto. O lead representa a lógica da pirâmide invertida e se 

adequa melhor às chamadas matérias factuais, às hard news, ou seja, quando se trata de 

ocorrência cuja ação tem resultado num espaço e tempo determinados (GOMES, 2009). 

Nas composições analisadas, quando o referente é um tema, um produto ou uma situação 

não se reconhece o lead como primeiro parágrafo, entretanto as sequências mostram que a 

lógica do mais importante e/ou interessante para o menos importante e/ou interessante ainda 

vale para textos cujas sequências dominantes não são argumentativas ou narrativas. As 

perguntas do lead não são seguidas como liderança na composição, mas a lógica da 

pirâmide invertida parece estar fortalecida. Assim, instantaneidade e atualização 

(explicitada com marca textual) talvez sejam elementos determinantes para se analisar as 

composições e os gêneros jornalísticos. 
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O enfoque, elemento que aparece nas definições de “formatos” como “história de interesse 

humano” ou “história colorida”, é um conceito que serve apenas ao texto escrito de 

formatos gerados por eventos com valor-notícia ligado ao papel social da instituição 

jornalística, instituição imprescindível às sociedades democráticas justamente porque é 

capaz de servir ao interesse público (GOMES, 2009, p. 70). Não é possível analisar enfoque 

de formatos como infográficos, galerias de imagem, posts, tuítes de aplicativos. Não se 

pode analisar enfoque em textos (seja escrito ou off de vídeo) cuja estrutura é dominada 

pela sequência argumentativa. Os chamados gêneros opinativos fazem parte deste conjunto: 

editorial comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta. Portanto, enfoque 

tem se revelado um elemento frágil, não só para conhecimento dos gêneros, mas também 

para definições de composições discursivas. 

 

Ao invés de enfoque, acredita-se que outro elemento com capacidade de operar na análise 

da composição discursiva e seu regime de genericidade é a contextualização. A composição 

intitulada “La Bolsa pierde el 20% en lo que va de año y se acerca a niveles de 2003”, 

principal destaque na home de elpais.com (19/04/12), exemplifica uma composição comum 

cujo referente é o contexto, o dado de realidade extraído da comparação claramente de 

interesse público e relevante, com impacto na vida das pessoas.  Com dominância da 

sequência explicativa, esta composição deveria ser considerada um gênero interpretativo, 

pois segue o “modo de aprofundar a informação” e “relaciona a informação da atualidade 

com seu contexto temporal e espacial” (COSTA, 2010, p.66). Entretanto tem o formato de 

notícia, que leva à finalidade informativa. Esse nível de contextualização, em outros países 

como a França, dá origem a um tipo de composição chamado de “análise”.  

 

Mas a sequência explicativa não é frequente apenas em matérias contextualizadas. Na 

amostra analisada até então, 40% das composições têm o domínio da explicativa, inclusive 

sem considerarmos que seja o mesmo que expositiva. A expositiva, sem a relação lógica 

entre problema, explicação, conclusão (ainda que esta última esteja no primeiro parágrafo), 

talvez se revele tão frequente quanto as explicativas nas composições que têm a finalidade 

informativa e a referencial como principal função da linguagem. Considerando que os 

textos contém diversas sequências será preciso relacionar detalhadamente as finalidades, 

funções da linguagem e as sequências de cada composição, trabalho ainda por fazer. 
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DE VOLTA AO OBJETIVO 

 

Ao final, não sabemos ainda como os elementos dos estudos brasileiros de gêneros 

jornalísticos podem operar analiticamente, mas se sabe que alguns como atualidade e 

instantaneidade não podem ficar do fora da análise dos gêneros jornalísticos. A 

característica da periodicidade contribui para mostrar que os produtos também deveriam 

entrar como elementos na análise das composições discursivas e gêneros jornalísticos.  Ao 

mesmo tempo, pode-se afirmar que os elementos que fundamentam as classificações de 

gêneros no Brasil operaram uma análise de gêneros jornalísticos em sites noticiosos tanto 

quanto em impressos, entretanto precisam ser relacionados com categorias dos estudos de 

jornalismo.   

 

Com o objetivo de debater com os pares, este artigo traz considerações preliminares para 

uma pesquisa ainda em andamento que procura discutir critérios de definição e metodologia 

de análise de gêneros jornalísticos. 
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