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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o fenômeno do aumento do número de jornais 

populares e de suas tiragens ao longo da década de 2000. Esses jornais populares 

apresentam formato tablóide, preços bem baixos e um processo de produção da notícia 

diferenciado de outros diários. Pretende-se através desta pesquisa entender a razão do 

crescimento da tiragem destes jornais e a relação deste crescimento com o atual 

contexto de cultura digital. Trata-se de um novo paradigma no jornalismo voltado para 

camadas mais populares, ou os jornais impressos estão apresentando um fôlego terminal 

junto ao público de menor poder aquisitivo apenas enquanto este público ainda não está 

conectado? 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornais populares, futuro do jornalismo, democratização do 

jornalismo, jornalismo sensacionalista, novos fenômenos do jornalismo. 

 

 

Contexto sócio-cultural da sociedade contemporânea 

 A sociedade do século XXI é multimidiática, ou seja, convive com a diversidade 

e a convergência em diversos tipos de mídia e de representações da realidade. 

Poderíamos chamar inclusive de uma “websociedade”, uma vez que grande parte das 

relações profissionais e, até mesmo, interpessoais, já se dão no contexto da internet. 

 Neste sentido surge um novo sujeito, que se relaciona com a sociedade de 

maneira diferente daquele “eu” dos séculos XIX ou XX. Stuart Hall (1998) chama este 

novo “eu” de sujeito pós-moderno por possuir identidades variáveis de acordo com as 

situações e com os contextos específicos em que se encontra. Este sujeito não vive mais 

em uma sociedade linear e previsível, mas sim em uma sociedade fragmentada, 

descontínua e em constante e acelerada mutação. “O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 

„eu‟ coerente” (HALL, 1998, p.13), mas que, em um mundo de uma velocidade 

extremamente rápida das informações, se alternam devido a uma gama de variáveis, não 
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apenas físicas como nas sociedades primitivas, mas, principalmente, de fundo 

emocional e de suas relações com o outro e com o espaço em que se vive: 

“A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 

temporariamente” (idem, idem). 

 

Há, assim, uma necessidade de novos tipos de representações e de mediações da 

realidade que entendam e satisfaçam esse novo sujeito. Desta forma, ocorre um ciclo 

vicioso: o excesso de informação traz ao sujeito uma desorientação que, por sua vez, 

implica em uma necessidade ainda maior por informação, se possível, mais próxima do 

seu contexto, da sua localidade, da sua vida cotidiana. 

 Baudrillard analisa este momento como um fenômeno de “greve dos 

acontecimentos”, isto é, as constantes mudanças e transformações da nossa sociedade 

não passariam de uma repetição cíclica das mesmas alterações. Em todo momento, 

estamos “re-fabricando” os acontecimentos e antecipando-os, pois se trata de uma 

repetição contínua, ou seja, “os acontecimentos não vão mais longe que o seu sentido 

antecipado, a programação e a difusão” (BAUDRILLARD, 1992, p.38). Da mesma 

forma, “parece que estamos destinados à retrospectiva infinita de tudo o que nos 

precedeu” (idem, p.43). Mas, de fato, não estamos tendo novos acontecimentos? Ou está 

havendo uma dificuldade na relação de sentido entre a mídia e a população? 

 Pode-se supor então que o excesso de informação veiculado pela mídia está 

gerando uma dificuldade na compreensão, na absorção do sentido do conteúdo pelo 

interlocutor. A quantidade de informação é tamanha que não se consegue apreender o 

sentido completo das coisas, até mesmo porque com a alta velocidade das informações o 

próprio contexto pode mudar e o sentido ser contrariado em questão de horas ou 

minutos. 

 Além disso, há um outro questionamento sobre a questão da comunicação. De 

que maneira ainda há mídia? A implosão do sentido trabalhada por Baudrillard poderia 

referir-se à transformação dessa mídia na própria realidade. O meio é a mensagem, 

como declarou McLuhan. Não há mais mediação, observação sobre os fatos. 

“Já não há mais media no sentido literal do termo (refiro-me sobretudo aos media 

eletrônicos [sic] de massas) – isto é, instância mediadora de uma realidade para uma 

outra, de um estado do real para outro. Nem nos conteúdos nem na forma. É esse o 

significado rigoroso da implosão” (BAUDRILLARD, 1991, p.108). 

O midiático tem se tornado cada vez mais o real em especial devido à importância que a 

informação assumiu na realidade e na sociedade contemporânea. Somos dependentes da 
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informação. Ela não é mais apenas um recurso, um auxílio, algo complementar; ela é 

essencial, indispensável, necessária para o nosso ser, o nosso viver e a escolha das 

nossas atitudes. 

 Em contrapartida a esse excesso de informação e distorção de sentidos, as 

pessoas sentem uma necessidade de saber o que, de fato, está acontecendo, ideal que 

alimenta a indústria da informação. Michel Foucault (2009) chama isso de “vontade de 

verdade”. De acordo com o Dicionário Aurélio (2000), verdade pode ser entendida 

como: “1. Conformidade com o real; 2. Coisa verdadeira; 3. Princípio certo”. Isto é, a 

vontade de verdade é uma exigência de que o discurso siga algo pensado como certo, 

em nossa sociedade. O discurso deve, então, demonstrar algum tipo de autoridade ou de 

conhecimentos que permitam creditar a ele a definição de verdadeiro. E isso ocorre 

através dos meios de comunicação de massa. Esta necessidade do real e do verdadeiro 

motiva o acesso à informação. E também influencia uma implosão de sentidos nos 

meios de comunicação, bem como a transformação do mediado em real. Na busca do 

verdadeiro, tudo aquilo que passa pelos meios de comunicação torna-se 

automaticamente o real em si, e não mais visões do real, como anteriormente. 

 A implosão de sentidos e de informações, no entanto, são consequências também 

do processo de globalização. Todavia, é importante entender que o contexto global dos 

acontecimentos implica em novas formas de pensar e entender o local, o próximo. Há 

uma necessidade de informações a respeito daquilo que ocorre próximo ao público, 

próximo ao cotidiano da maior parte da população. O local assume uma nova 

configuração: 

“Assim, ao invés de pensar no global como „substituindo‟ o local seria mais acurado 
pensar numa nova articulação entre „o global‟ e „o local‟. Este „local‟ não deve, 

naturalmente, ser confundido com velhas identidades, firmemente enraizadas em 

localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior da lógica da 

globalização. Entretanto, parece improvável que a globalização vá simplesmente 

destruir as identidades nacionais. É mais provável que ela vá produzir, simultaneamente, 

novas identificações „globais‟ e novas identificações „locais‟” (HALL, 1998, p.77/78). 

 

Isto é, essas novas configurações locais geram uma nova demanda comunicacional, 

muitas vezes suprimida pelo excesso de informações globais.  

A uma população de baixa renda, por exemplo, pouco interessa o excesso de 

informações sobre a política econômica do governo brasileiro ou a disputa entre Israel e 

Palestina. Esse público, de uma identidade fragmentada e contemporânea, sente a 

“vontade de uma verdade” sobre o seu local, sobre aquilo que lhe é próximo, seja a 

novela das oito ou a prisão do chefe do tráfico de drogas da comunidade perto da sua 
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casa. Esse contexto, que gera uma população “esquecida” pelos processos globalizantes 

existentes, abrigou a possibilidade de um novo tipo de jornais populares no âmbito da 

região Sudeste do país ao longo desta década. 

 

Surgimento dos novos jornais populares 

 Com o avanço da informática e da internet, os jornais impressos estão, cada vez 

mais, perdendo leitores. Este fenômeno tem tido como causa direta o surgimento de 

novas formas de se informar, principalmente digitais, como as versões online dos 

próprios jornais impressos, cujo conteúdo da edição de papel é ampliado, aumentando o 

espaço para análise e também permitindo a constante atualização das consequências dos 

fatos; a popularização dos blogs; o surgimento de redes sociais, que permitem o acesso 

à informação dentro de pequenos ciclos sociais; e, recentemente, o fenômeno do twitter, 

que, inclusive, tem servido como fonte de apoio para os próprios jornalistas. 

 Este quadro trouxe para o mercado a necessidade de novas estratégias para que 

as grandes empresas de comunicação continuassem explorando o campo do jornalismo 

impresso diário. Uma delas é o surgimento de jornais de distribuição gratuita. A outra é 

o surgimento de novos jornais populares voltados para classes sociais cujo acesso ao 

mundo virtual ainda é pouco ou escasso. 

 Em menos de dez anos, surgiram no país mais de cinco novos títulos de jornais 

populares, principalmente na região sudeste do país. Entre eles, estão o SuperNotícia e o 

Aqui publicados em Belo Horizonte desde 2002 e 2005, respectivamente. No Distrito 

Federal surgiu o Aqui DF em 2006. São Paulo recebeu no início de 2010 o jornal Mais. 

E no Rio de Janeiro, surgiram em 2005 o Meia Hora de Notícias e em 2006 o Expresso 

da Informação. 

 Esses jornais populares, no entanto, possuem grandes diferenças em relação a 

outros jornais mais tradicionais e também considerados como populares, como O Dia e 

Extra, no Rio de Janeiro, Diário de São Paulo e Agora São Paulo, em São Paulo. A 

primeira diferença desses novos jornais é o formato, em geral, tablóide, o que facilita a 

leitura. Além disso, os mais recentes custam por volta de R$0,50 enquanto os mais 

antigos variam, em média, entre R$1 e R$1,50. Outra diferença é o público-alvo dos 

populares mais recentes, que varia entre as classes C e D, enquanto os mais antigos são, 

normalmente, voltados para as classes B e C. Além disso, no que diz respeito às linhas 

editoriais, os “novos” jornais populares abusam de trocadilhos e piadas de mau gosto, e 

baseando suas manchetes em uma tríade observada por Caetano e Alves (2009) como 
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“violência, futebol e erotismo”, o que os torna muito estereotipados. Marialva Barbosa 

(2007) observa no jornalismo popular características próprias relacionadas ao estilo das 

reportagens:  

“O que permanece interpelando o público é exatamente essa estética, que 

metamorfoseia em dramas as agruras do cotidiano dos grupos populares. O que 

permanece como ênfase nessas temáticas é o exagero, a hipérbole, a descrição densa, a 

linguagem incisiva” (p.213). 

 

 Entretanto, não podemos falar em jornalismo popular ou sensacionalista sem 

uma clara definição desses conceitos. Para o Dicionário Aurélio (2000, p.545), o 

adjetivo popular pode ser definido como: “1. Do, ou do próprio povo, ou feito por ele; 

2. Simpático ao povo; 3. Vulgar, trivial”. Já sensacionalismo seria “divulgação e 

exploração de matéria capaz de emocionar ou escandalizar” (p.630). Desta forma, 

podemos entender que o jornalismo do qual tratamos seria aquele relacionado ao vulgar 

e que tenha como característica o apelo à emoção e/ou ao escândalo. Estas definições 

valem tanto para os tradicionais jornais populares quanto para os do novo fenômeno que 

estamos estudando, apesar de neste último grupo tais características serem mais 

marcantes. Devemos, então, entender o surgimento deste fenômeno considerando o 

contexto sócio-cultural relativo ao surgimento de um novo sujeito pós-moderno, dentro 

de uma sociedade em que o local se torna reajustado dentro de uma nova perspectiva do 

global, em que há um excesso de informação midiatizada e que a população sente uma 

cultura da “vontade de verdade”, como vimos anteriormente. 

 Aprofundando um pouco mais esse contexto, podemos compreender que 

vivemos em uma sociedade do espetáculo, marcada pela midiatização dos fatos e dos 

eventos. A representação assume cada vez mais a posição do real e isso se deve ao fato 

de que “abolem-se as distâncias do tempo e transformam-se os modelos de percepção 

do espaço sensível, que passa a ser representado por efeitos de instantaneidade, 

globalidade e simultaneidade” (SODRÉ, 1996, p.22/23). Ou seja, a mídia traz ao grande 

público a informação em tempo real, o que se torna um pressuposto para estar sempre 

informado, pois tudo passa a ser instantâneo e o que é agora pode não ser mais daqui a 

algum tempo. Da mesma maneira, com a internet e as novas tecnologias, vivemos cada 

vez mais em uma “aldeia global”, como dizia McLuhan, onde um fato do outro lado do 

mundo pode influenciar a vida do trabalhador comum na cidade do interior de um 

estado qualquer do país. É importante ressaltar que, com isso, a necessidade da 

informação, mesmo que fútil, torna-se um pressuposto do convívio em sociedade, e que 
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a mediação se torna o próprio real, fato agravado pelos jornais populares que 

minimizam ao máximo a reflexão de seus leitores: 

“Os meios de comunicação de massa tornam-se a hipóstase de um modelo 

macroscópico de implosão das mediações tradicionais (representacionais ou 

expressivas), que podem ser entendidas como as „mensagens‟, a „realidade‟ e a própria 
ideia de „meio‟. A informação colocada na esfera pública da comunicação, por um 

gigantesco processo tecnológico e industrial, absorve e neutraliza conteúdos, 

dissolvendo a sociabilidade tradicional” (idem, p.30). 

Neste trecho, Muniz Sodré explora a questão de que o conteúdo muitas vezes se torna 

banalizado diante da importância do fato de se comunicar e se informar. Os novos 

jornais populares poderiam ser entendidos como uma consequência desse fenômeno. 

Classes sociais menos favorecidas e com menos acesso à informação sentem a 

necessidade de uma nova forma de comunicação para poder se integrar em sociedade e 

entender melhor o contexto em que se vive diante de um excesso de informações com 

pouco sentido, tornando-se a mídia “progressivamente, o lugar por excelência da 

produção social do sentido” (ibidem, p.27/28). 

 Como consequência, vivemos em uma “sociedade do espetáculo” citando 

Debord. Esta sociedade valoriza mais a imagem e o simulacro do que o próprio real. 

Além disso, nesta sociedade, fenômenos comuns passam a ser tratados como 

acontecimentos históricos em uma lógica capitalista de transformar pequenos fatos em 

grandes eventos midiáticos.  

“Isso implica na prática de uma operacionalização das trocas sociais sob a égide do 

signo, o que equivale a uma espécie de espetacularização da vida social. Na sociedade 

do espetáculo, o poder ou controle são discursivamente sutis” (SODRÉ, 1996, p.23). 

 

Além de estabelecer a integração das classes menos favorecidas no fenômeno 

comunicativo, os novos jornais expressam-se como formas de controle da formação de 

opinião sobre essa população que até então, de maneira geral, se referenciava na mídia 

televisiva. Um exemplo disso é que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

2008 (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

95.1% dos lares brasileiros possuíam televisores, perdendo apenas para o fogão, como o 

bem mais presente nos lares brasileiros. O rádio, por exemplo, alcança 88,9% das 

residências
4
. 

 Além, disso, precisamos analisar a questão do grotesco dentro desse jornalismo. 

Muitas vezes, o conteúdo desses jornais ultrapassa determinados limites do que seria 

                                                   
4 Dados obtidos na reportagem de CARNEIRO, Lucianne. Pnad 2008: Telfone, computador e acesso 

à internet conquistam cada vez mais os lares brasileiros, mas quase 8% das casas ainda não têm geladeira. 

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/09/17/pnad-2008-telefone-computador-

acesso-internet-conquistam-cada-vez-mais-os-lares-brasileiros-mas-quase-8-das-casas-ainda-nao-tem-

geladeira-767653545.asp>. Último acesso em 9 de abril de 2010 às 12:35. 
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apropriado para um veículo de comunicação. A forma como alguns fatos são tratados e 

contados ao longo dos jornais aproxima-se do grotesco.  

“Grotesco é aí, propriamente, a sensibilidade espontânea de uma forma de vida. É algo 

que ameaça continuamente qualquer representação (escrita, visual) ou comportamento 

marcado pela excessiva idealização. Pelo ridículo ou pela estranheza, pode fazer descer 
ao chão tudo aquilo que a idéia eleva alto demais” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.39). 

 

Isto é, o grotesco é algo que nos faz rir pelo ridículo em que se coloca uma situação tida 

como séria. Através com o grotesco, rompe-se com a tradição e traz-se para o leitor uma 

nova perspectiva, caracterizada pelo fato. Utilizando-se do grotesco, os novos jornais 

populares dialogam com seu público através do jornalismo e do humor. 

 Algumas notícias características dos jornais populares, e acentuadas nesses 

jornais, mostram essa tendência. Matérias que explorem o “mundo cão” ou mesmo que 

remetam à sensualidade ou à intimidade de famosos ou mesmo a atividades paranormais 

se encaixam na categoria grotesco. A exploração dos fatos a partir desse ponto de vista 

seria uma forma questionável de atrair o público: 

“Das páginas sensacionalistas dos jornais às revistas de fofocas com celebridades e à 

heterogeneidade da programação televisiva, a massa busca um espetáculo que a divirta e 

ao mesmo tempo a integre, ainda que imaginariamente no espaço público – espaço, 

como se sabe, historicamente difícil de se constituir num país como o Brasil, cujas elites 

sempre sufocaram o Estado e a república com seus interesses privados” (SODRÉ e 

PAIVA, 2002, p.110). 

Deste espetáculo, faz-se o grotesco, que, nos jornais populares, assume a classificação 

de chocante, ou seja, “voltado apenas para a provocação superficial de um choque 

perceptivo, geralmente com intenções sensacionalistas” (idem, p.69), pois tem como 

objetivo chamar a atenção e atrair o leitor para aquele veículo. 

 Márcia Amaral (2006) entende que o entretenimento gerado por esses jornais 

“está intimamente ligado (aos conceitos) da sensação e da emoção” (p.5), ou seja, o 

grotesco permite ao novo jornal popular entreter ao mesmo tempo em que informa. Ou 

seja, tornando um fato grotesco, o jornal permite ao leitor tomar conhecimento dos fatos 

através de uma leitura fácil e que se aproximaria do romance.  

“Para Amaral, a prática sensacionalista pode ser o uso de artifícios inaceitáveis para a 

ética jornalística, mas também pode se configurar numa estratégia de se comunicar 

melhor com os seus leitores a partir de uma matriz cultural e estética diferente da que é 

utilizada pela imprensa de referência” (CAETANO e ALVES, 2009, p.5). 

Esta pratica se daria, então, através do frequente uso de “gírias, figuras de linguagem, 

humor, ironia e sacarmos” (DUARTE et al, 2008, apud CAETANO e ALVES, 2009, 

p.11). É importante compreender que o uso desses recursos aproxima o conteúdo do 

jornal do cotidiano social e cultural das classes populares para as quais são voltados, 
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apresentando uma linguagem fácil, repleta de figuras de linguagem e humor, com um 

conteúdo próximo do leitor e textos objetivos e sem muito aprofundamento. 

 

Análise dos Jornais “Meia Hora” e “Expresso” 

Para a nossa pesquisa, foi feita a análise durante uma semana dos jornais “Meia 

Hora de Notícias”, vulgo “Meia Hora”, e “Expresso da Informação”, mais conhecido 

somente como “Expresso”. O período pesquisado foi entre 29 de março e 04 de abril de 

2010, caracterizando uma edição por dia da semana de cada um dos jornais.  

Antes, entretanto, de começarmos as análises, seria importante entender a 

popularidade desses periódicos. Informações obtidas no site do departamento comercial 

do Grupo O Dia, responsável pela publicação de “Meia Hora” mostram uma média de 

234.253 leitores diários, aproximadamente
5
. Destes, segundo informações do site, 2% 

são da classe A, 24% da classe B, 60% da classe C, 13% da D e 1% da E. Quanto ao 

“Expresso”, informações obtidas no site do departamento comercial da Infoglobo, 

empresa responsável pela sua publicação, mostram médias diárias de 567 mil leitores, 

dos quais 2% da classe A, 24% da classe B, 65% da classe C e 9% entre as classes D e  

E
6
. Nos sites é permitido verificar também que aos domingos há uma queda brusca na 

circulação desses jornais e por isso omitiremos as edições deste dia de nossa análise. 

Partindo-se para a análise, o primeiro ponto de observação foi que o jornal 

“Meia Hora” tem o custo de R$0,70 entre segunda e sábado, enquanto o jornal 

“Expresso” custa R$0,50. Aos domingos, os preços de ambos dobram. Além disso, os 

dois jornais são publicados no formato tablóide, ou seja, formato em que as páginas 

possuem aproximadamente a metade do tamanho das páginas de um formato tradicional 

de jornal impresso, o standard.  

O “Meia Hora” apresenta diariamente, na página 2, notícias sobre vagas de 

empregos, além de seções de telefones úteis e resultados lotéricos. Logo em seguida, 

vêm as editorias de policia e geral. Elas, juntas, ocupam entre 13 e 15 páginas e estão 

sempre no início do jornal. Nesta seção pode ser encontrada nas segundas, quartas e 

                                                   
5 Esses dados são referentes ao mês de dezembro de 2008. Dados obtidos em: O DIA COMERCIAL. 

Disponível em: <http://www.odiacomercial.com.br/Porque/meiahora.asp>. Último acesso: 08 de abril de 

2010 às 19:43. Vale ressaltar que a média diária de leitores foi obtida pelo autor deste artigo, calculando-

se a média aritmética dos valores correspondentes ao número de leitores por dia da semana presentes no 

site. 
6 Dados referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2009 contidos em pesquisa da empresa Ipsos 

Marplan. Dados obtidos em: INFOGLOBO.  Disponível em: 

<http://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=82&Sexo=Ambos&Faixa=Tod

as&Classe=CD&Atividade=Varejo&Pagina=1>. Último acesso: 0p8 de abril de 2010 às 19:43. 
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sextas a coluna “Balanço Geral”, produzida pelo jornalista e deputado estadual Wagner 

Montes. As terças, há a coluna “O Presidente Responde” em que as pessoas enviam 

perguntas que são respondidas pelo próprio presidente Lula. Em seguida, vem a parte de 

Esportes, que consome, em geral, 11 páginas e fica localizada no centro do jornal. Nesta 

seção está contida a coluna fixa “Gata da Hora” que traz fotos sensuais de leitoras 

torcedoras de algum time de futebol. A editoria de Saúde ocupa diariamente uma 

página, que pode vir antes ou depois de esportes. Tecnologia e Internacional compõem 

outra editoria que também ocupa apenas uma página, sendo a forte a presença de 

conteúdos relacionados a redes virtuais. Uma outra seção, que varia de local dentro do 

jornal, é “Voz do Povo”, em que há a ficha técnica do jornal, fotos de crianças 

desaparecidas, Cartas dos Leitores, “Boca no trombone” (onde leitores respondem 

perguntas acerca de suas opiniões sobre fatos atuais), “corações solitários” (onde 

solteiros se candidatam a possíveis relacionamentos) e “dicionário” (um glossário sobre 

as palavras utilizadas naquela edição consideradas difíceis). Na parte final, há duas 

páginas referentes ao “Jornal FM O Dia”, que contêm informações sobre uma das rádios 

mais populares do estado do Rio e que pertence ao mesmo grupo de comunicação do 

jornal. Três páginas são dedicadas à editoria TV, das quais duas são compostas de 

reportagens e uma apresenta o guia de programação e o resumo das novelas. Uma 

página é reservada para a coluna “Alto Astral”, onde se publicam horóscopo e dicas de 

orixás. Duas páginas são reservadas ao roteiro de cinema na cidade e a última página de 

conteúdo do jornal é ocupada pela coluna “Babado”, sobre fofocas. A quarta capa se 

destina ao espaço publicitário. Na semana analisada, o “Meia Hora” apresentou uma 

média de 40,6 páginas. No dia 31 de março, o jornal apresentou 52 páginas (maior 

número) e no dia 03 de abril 28 páginas (menor número). Com exceção do dia 01 de 

abril, o jornal apresentou suplementos temáticos associados aos seus classificados, 

dedicados a venda de veículos, oferta de empregos e venda e aluguel de imóveis. 

Já no jornal “Expresso”, ocorreu uma maior variação nas editorias sobre os dias 

em que são veiculadas e seu posicionamento ao longo do jornal. A página 2 é composta 

por resultados de loteria, testes, frases do dia e informações sobre outros veículos do seu 

grupo empresarial. Em seguida, vem a seção Geral, com sete a dez páginas. Nesta 

editoria, há uma coluna fixa, “Glamurosa do Expresso”, onde se publicam fotos 

sensuais de leitoras que querem participar da seção. A parte de esportes vem, em geral, 

logo após com uma média de 11 páginas. Para o final do diário, surgem as editorias de 

Saúde, de Empregos, de Tecnologia, de Superstições e de Passatempo, cada uma com 
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uma página cada, em edições alternadas. A editoria de TV tem entre duas e três páginas. 

A última página de conteúdo é uma coluna de fofocas, chamada “Conta Tudo”. A quarta 

capa foi, em todos os dias da análise, ocupada por anunciantes. O jornal “Expresso” 

apresentou uma pequena variação diária do número de páginas, com uma média de 31,4 

páginas, sendo o maior número apresentado o de 36 páginas e o menor de 28. 

Quanto ao conteúdo, ambos os jornais apresentam conteúdos muito próximos e, 

maioria das pautas da editoria geral está presente em ambos os jornais. É frequente a 

presença de fait-divers, bem como de temáticas relacionadas a mistérios paranormais e 

ou sensualidade. A violência é presença constante e assuntos televisivos são 

extremamente recorrentes. 

A linguagem das reportagens é bastante coloquial, mas não se utilizam ironias e 

gírias nos textos, em contraposição à abundante utilização delas nos títulos das matérias 

e, em especial, nas manchetes do jornal. Essas gírias e ironias também estão presentes 

nos textos das colunas de fofoca e nas partes de TV, bem como nas partes relacionadas 

a divulgação das rádios populares “FM O Dia” (diariamente no “Meia Hora”) e “Beat 

98” (ocasionalmente no “Expresso”). As seções de Emprego, Saúde e Tecnologia 

apresentam, em geral, linguagens muito didáticas. 

Quanto ao conteúdo, as editorias de geral apresentam uma forte temática da 

violência. São explorados crimes por motivos banais ou notícias relacionadas a famosos 

traficantes de drogas. Eventualmente, se apresentam assuntos de âmbito nacional, mas 

que tenham bastante apelo popular. Algumas notas tratam de informações sobre 

política. Na parte de esportes, há uma cobertura bastante completa principalmente dos 

quatro grandes clubes do Rio. A presença de outros esportes se resume à Fórmula 1 ou a 

grandes eventos, como a contratação do nadador César Cielo pelo Flamengo. Na parte 

de TV, é bastante presente reportagens sobre o “Big Brother Brasil 10” ou antecipações 

de fatos de novela, como em revistas especializadas em televisão. Nas partes de 

tecnologia, foram muito encontradas dicas sobre uso de redes sociais. As partes de 

saúde apresentaram pautas relacionadas a alimentação e vida saudáveis. Escândalos 

sobre celebridades e eventos midiáticos são os temas mais recorrentes nas colunas de 

fofoca. Além disso, observou-se, de uma maneira geral, que as pautas não costumam se 

estender, por maior que seja sua importância, ocupando, geralmente, apenas uma 

página. 

Em relação aos anunciantes, esses jornais apresentam muitas propagandas. A 

maioria delas refere-se a supermercados populares, lojas de móveis e eletroeletrônicos 
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populares e empréstimos financeiros. A quarta capa foi, em todas as edições analisadas, 

reservadas para o espaço publicitário. Em muitas das edições, as páginas centrais 

também foram ocupadas por anúncios, o que garante a sobrevivência do veículo devido 

à grande quantidade de leitores que esses jornais possuem.  

Quanto a dispositivos eletrônicos, o “Meia Hora” possui um site na internet e 

uma conta no twitter. O “Expresso” não possui site. O conteúdo colaborativo desses 

jornais é nulo, resumindo-se ao envio de fotos para as colunas sensuais “Gata da Hora” 

e “Glamurosa do Expresso”. O “Meia Hora” envia aos leitores cadastrados notícias por 

mensagens de celular (sms). Isso já seria um primeiro passo para, futuramente, com uma 

popularização maior da internet, levar esses leitores para plataformas multimidáticas. 

 

Discussão dos resultados encontrados 

 A análise dos jornais “Meia Hora” e “Expresso” trouxe a confirmação de 

determinadas premissas, mas também trouxe resultados que não eram esperados. 

 Primeiramente, pôde-se observar que esses jornais possuem três fortes apelos: 

manchetes criativas, o preço e o formato. As manchetes são por si só um forte apelo, 

com o “uso contínuo da tríade: violência, futebol e erotismo” (CAETANO e ALVES, 

2009, p.4), somadas a mais duas temáticas: televisão e paranormalidade. Essas 

temáticas são abordadas na manchete com figuras de linguagem, gírias e ironias, 

gerando confusão entre jornalismo e humor de mau gosto. Tais manchetes possuem o 

objetivo de atrair o leitor mais popular para um jornal que publica temáticas que lhe 

interessam, diferentemente dos jornais de referência que mostram em suas manchetes, 

em geral, pautas políticas e econômicas. O preço é um outro atrativo. O valor é barato, o 

que viabiliza a compra desses jornais em detrimento dos de referência que custam até 

quatro vezes mais. A terceira estratégia para atrair o público é o formato. Estes jornais 

apresentam uma tendência mundial de maior compactação e menor tamanho (tablóide 

ao invés de standard) “no estilo de 20 minutos e o Metro na Espanha”, como apontou 

Amaral (2006, p.2). Esse formato permite que o leitor possa carregá-lo para todo lugar, 

além de poder lê-lo também em qualquer lugar a qualquer momento, pois o jornal não 

exige uma leitura contínua. É muito comum a leitura desses noticiários em transportes 

coletivos no percurso casa-trabalho ou mesmo de profissionais que, em seus empregos, 

não dispõem de muito tempo para uma leitura de jornais mais completos, como 

secretários, motoristas de táxi, fiscais de ônibus, vendedores ambulantes, profissionais 

da saúde, entre outros.  A abordagem resumida e superficial dos fatos permite a 
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constante interrupção da leitura, sem a perda de detalhes, pois a cobertura dos fatos não 

costuma ultrapassar o espaço de uma página. 

 Na leitura dos jornais, foi verificada uma forte presença das matérias fait-divers, 

ou seja, um tipo de reportagem que “contém um saber que se basta, independente de 

explicações complementares, tais como as encontradas no noticiário político, 

econômico etc.” (SODRÉ, 1996, p.134). Essas matérias narram, em geral, 

acontecimentos estranhos, bizarros ou até mesmo grotescos, pautas de curiosidades cuja 

função é principalmente de entreter e não de informar, pois suas relevâncias são, 

frequentemente, nulas. A presença desse tipo de conteúdo nos novos jornais populares 

também era esperada, uma vez que esse material também se torna um atrativo, tirando a 

sisudez do jornal e provocando risos. Foram encontradas também muitas matérias 

relacionadas a eventos midiáticos, especialmente, o “Big Brother Brasil 10”, cuja final 

ocorreu durante o período de análise dos periódicos. A presença desse conteúdo reflete a 

forte repercussão que esse programa. Outro exemplo é a coluna “Balanço Geral”, do 

jornalista Wagner Montes, que usa da popularidade do programa homônimo de TV para 

produzir um overcross (ou seja, uma convergência de plataformas para o mesmo 

produto) midiático com o jornal. Um terceiro tipo de conteúdo bastante identificado foi 

o de matérias policiais. Entretanto, pode-se observar que essas matérias são de bastante 

interesse do leitor, uma vez que reportam acontecimentos que ocorreram próximo às 

suas casas e que não foram informados pela grande mídia. Além disso, há grande 

diversidade geográfica das informações, já que jornais de referência, muitas vezes, se 

restringem ao eixo Centro / Zona Sul (parte mais rica) da cidade do Rio de Janeiro e 

saem daí apenas para tratar os grandes casos de violência ou que envolvam algum tipo 

de política de segurança pública. 

 Contudo, a análise desses novos jornais populares também nos trouxe surpresas. 

A primeira delas foi quanto à estrutura do jornal. Eles possuem seções fixas em relação 

a temáticas como Saúde e Tecnologia e o conteúdo dessas seções é tratado de forma 

bastante didática. A oferta de empregos é constantemente atualizada com novas vagas e 

oportunidades. Isso sugere um possível fortalecimento do jornalismo de serviços, 

através do qual o leitor pode receber informações úteis para o seu dia a dia e que podem, 

inclusive, abrir novas oportunidades. É importante ressaltar que as classes C e D e, em 

especial, a E, são muito carentes desse tipo de informação. Márcia Amaral (2006) 

apontava essa tendência: 
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“Os jornais populares cresceram, mudaram e o chavão sensacionalista já não esclarece 

suas estratégias. As publicações destinadas às classes B, C e D integram um novo 

mercado a ser analisado, caracterizado por um público que não quer apenas histórias 

incríveis e inverossímeis, mas compra jornais em busca também de prestação de serviço 

e entretenimento. São jornais que atendem às regiões metropolitanas, apostam nas 

editorias de Cidades e não têm a pretensão de se tornarem nacionais. Utilizam como 

estratégia de sedução do público leitor e a cobertura da inoperância do Poder Público, 

da vida das celebridades e do cotidiano das pessoas do povo. Os assuntos que 

interessam são prioritariamente os que mexem imediatamente com a vida da população. 
Na pauta, o atendimento do SUS e do INSS, a Segurança Pública, o mercado de 

trabalho, o futebol e a televisão” (p.2). 

 

 Outro ponto analisado foi a linguagem das reportagens. Diferentemente do 

esperado, elas dificilmente apresentam gírias ou figuras de linguagem ou brincadeiras 

de mau gosto. Em geral seguem a estrutura da pirâmide invertida e fazem uso de 

linguagem mais coloquial, porém não vulgar. Há, portanto, uma tendência conservadora 

na estrutura da informação. Na parte de esportes, a abordagem do futebol é bastante 

semelhante a dos jornais de referência. A leitura deles informa com reportagens sérias, 

escritas de maneira simplificada. 

 Quanto ao multimidiatismo, esses jornais ainda são extremamente fracos. O 

“Meia Hora” possui uma página na internet, mas com layout muito fraco e conteúdo 

semelhante ao do jornal. Não há nenhum tipo de interação ou de aprofundamento dos 

conteúdos multiplataforma. Há, no entanto, alguns poucos blogs, irrelevantes no 

contexto geral dos conteúdos. O jornal apresenta também uma conta no twitter em que 

limita-se a divulgar o conteúdo da edição do dia seguinte e de postagens nos blogs do 

site. O “Expresso” nem mesmo site possui. Já o conteúdo colaborativo de ambos se 

resume a um e-mail que recebe fotos de mulheres em posições sensuais e que, caso 

escolhidas, são publicadas nas seções “Gata da Hora” e “Glamurosa do Expresso”. Isso 

contradiz uma tendência imediata de que “um alternativa para a sobrevivência dos 

jornais é a criação de suas versões on-line” (CAMBAÚVA, 2009, p.8) e de que o jornal 

de papel seria gradualmente mas contundentemente extinto a partir da existência do 

webjornal. Uma explicação é a de que as classes mais populares e menos favorecidas 

ainda não tiveram pleno acesso à informática e, por conseguinte, à internet. Para essas 

camadas da população, a relação entre emissor/receptor continua firme. 

 

Considerações Finais 

 A tendência nacional do surgimento dos novos jornais populares possui suas 

razões de ser. Primeiramente, é importante ressaltarmos que vivemos em uma sociedade 

multimidática e do espetáculo, onde a informação se tornou uma necessidade vital, pois 
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ela é inerente ao nosso convívio com os demais. Além disso, possuímos um sujeito 

fragmentado, uma sociedade com excesso de informações, uma mudança na relação 

global-local, com uma revalorização do local dentro do contexto da globalização e com 

uma cultura da verdade e do saber.  

Nesse contexto, o surgimento desses novos jornais se coloca como uma 

alternativa para as camadas mais populares da população. Uma alternativa não apenas 

de informação, mas principalmente de acesso a serviços e até mesmo a entretenimento 

por um preço bastante viável e um formato de leitura fácil e atraente. 

Através desse artigo, pretendemos também questionar a ideia de má qualidade 

associada a esses periódicos. O excesso de notícias policiais e suas formas de 

abordagem ultrapassam, sim, muitas vezes os limites éticos. Mas, precisamos também 

observar que a linguagem utilizada não é vulgar. Ela é simples e permite o acesso à 

informação de classes que antes rejeitavam a leitura de jornais impressos e eram 

rejeitados por eles. Esses periódicos apresentam conteúdos próximos do dia a dia do 

leitor, tanto geograficamente quanto culturalmente. As seções de empregos, tecnologia e 

saúde apresentam uma estrutura didática que pode indicar uma tendência de 

qualificação dos serviços prestados por essas publicações. 

Assim, podemos entender que o alto número de leitores desses jornais ocorre 

porque eles são vistos como instrumentos de informação, antes ausentes, na rotina das 

camadas mais populares, ainda que a informação obtida através desses jornais seja 

escassa e superficial. Essa questão da informação vai além do factual e inclui também 

informações sobre oportunidades de empregos, sobre alimentação e vida saudáveis, 

dicas sobre relacionamentos e também sobre como usar o computador e as novas 

tecnologias. 

É importante também frisar que essa democratização do acesso à informação 

ainda não é completa, já que esses jornais possuem pouquíssimo alcance da classe E. 

Apresenta-se, então, uma tendência de que esses jornais continuem seu 

crescimento sem a necessidade, por hora, de se apropriar de meios digitais e sem 

inverter a relação emissor-receptor. 

Este artigo tentou mostrar como a existência dos novos jornais populares pode 

ser um instrumento referencial alternativo de facilitação do acesso à informação para as 

pessoas que (ainda) não dominam a comunicação digital a curto e médio prazos, e para 

situações em que um meio não digital seja mais eficaz.  
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