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Resumo 

A presente pesquisa trata de uma análise topográfica do conteúdo de quadro edições do 

ano de 2009, da revista Istoé. Há uma busca por entender os processos de produção do 

editorial da publicação semanal. Com o auxílio de autores como Wolf, Pena, Traquina, 

Scalzo, Melo, Mouilland, entre outros utilizados na pesquisa, foi possível identificar 

elementos os quais representam critérios que levaram a revista a optar, em algumas 

semanas, por um tema para tornar-se o editorial e foram escolhidos outros assuntos nas 

demais edições. Capítulos que tratam de assuntos como a produção jornalística, 

jornalismo opinativo e de revista e valores-notícia foram primordiais para encontrar o 

caminho das respostas para o problema de pesquisa. 

 

Abstract 

This research says about a topography analyses with four Istoé’s magazines of 2009. 

There is a search to find ways that editorial is produced. With a help that come from 

study of authors like Wolf, Pena, Traquina, Scalzo, Melo, Mouilland, among others, it 

was possible to see elements that did magazine choice for one, or other subject in her 

editorials. Chapters that has theories like journalistic production, opinion journalism and 

magazine and reportage criteria it was so important to search the way to find the 

answers for research problem.   
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1 – Introdução 

 Veículo de grande circulação no Brasil, em países da Europa, América do Norte 

e Japão, as revistas, por aqui, surgiram com força em idos da década de 50, mas antes 

disso já haviam magazines circulando nas mãos de leitores brasileiros. O gênero 

opinativo, escolhido neste Trabalho Final de Graduação (TFG), vem à tona pela 

familiaridade com a Istoé. Um contato mais próximo com o objeto de estudo que se 

pretende analisar, se aprofundar, requer, no mínimo, similaridade. Com isto, a presente 

pesquisa propõe-se a entender como se dá a produção do editorial da revista Istoé. O 

corpus do TFG são quatro edições da Istoé. 

 A escolha poderia ser pelo esporte, pela política, pela economia, mas, o que o 

jornalismo opinativo, que é utilizado no Editorial da Istoé, assim como na maioria das 

outras revistas, propicia, são todas estas editorias e mais outras junto. Porque o tema é 

variável. O Editorial pode conter inúmeras, ou apenas uma editoria intrínseca a ele. O 

conteúdo muda a cada semana. É posto uma crítica de um ponto de vista díspar da 

sociedade a cada vez.  

 A relevância deste estudo - no mínimo para o campo da Comunicação - é que 

algumas pessoas se interessam em ler a opinião do chefe de redação. E a intenção entre 

outras que este TFG tem é de elucidar de modo sucinto, porém com conteúdo, o que é 

um editorial. Pois ele existe em todos os meios de comunicação, no entanto, a maioria 

das pessoas não sabe o que é, a não ser que haja uma cartola ou um título dizendo: 

Editorial. 

 O TFG está dividido em quatro capítulos mais a metodologia e as considerações 

finais. No primeiro capítulo é feita uma contextualização ao leitor da pesquisa sobre o 

meio revista. Onde ela, provavelmente, surgiu. Por que muita gente prefere ler revista, 

quando elas começaram a aparecer no Brasil, como isto ocorreu e, outros assuntos para 

situar o leitor, antes de discorrer teoricamente sobre a pesquisa, para que ele (leitor) 

compreenda a revista em si. 
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 O segundo capítulo fala sobre alguns dos muitos gêneros do jornalismo 

brasileiro. Detendo-se mais nos que dizem respeito à parte opinativa, com breves 

elucidações de como são classificados gêneros como coluna, charge, artigo, crônica, 

entre outros, até chegar ao foco do TFG, o editorial. 

 O terceiro capítulo discorre a respeito de uma parte teórica relativa à produção 

jornalística e os valores-notícia. Como geralmente é a produção de um meio impresso, 

por quem passam as pautas, como elas são estruturadas, se é que há uma pré-definição 

para tal proposta, os processos de apuração, escrever, ser editado e publicado um texto. 

Quanto aos valores-notícia, são explicitados alguns dos quais permeiam o processo 

produtivo jornalístico das redações, inclusive a de Istoé, como objetividade, ineditismo, 

sensacionalismo, tempo, proximidade e lógica comercial. 

 No quarto e último capítulo relativo a questões teóricas da pesquisa está a Istoé. 

Como é a revista, há quanto tempo existe, como é o jornalismo na Istoé, o editorial, 

entre outros assuntos. O intuito, sobretudo, do presente TFG, é elucidar um problema 

pertinente ao pesquisador e agora, com o trabalho concluído, apresentá-lo à sociedade, 

para assim, sanar a dúvida inicial não apenas com um sim ou não, mas entender o 

processo de produção jornalístico de uma parte da revista que apresenta opinião, que 

corrobora o posicionamento, de um dos mais importantes veículos de comunicação do 

país. 
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2 _ A Revista 

 Um dos motivos que faz as pessoas optarem por revistas ao invés de jornais é a 

qualidade do material. Não que periódicos sejam inferiores, tenham menos conteúdo, 

porém, como ressalta Scalzo (2004), é mais agradável folhear algo que depois da leitura, 

a pessoa não esteja com as mãos sujas. As magazines, na maioria dos casos possuem um 

papel com qualidade superior. Isto se torna mais um dos fatores que agrega cada vez 

mais pessoas para o meio das revistas. Há também os casos de quem prefere realizar sua 

leitura com mais tempo e calma. Afinal, as revistas são no mínimo semanais e os 

jornais, diários. Nesta correria imposta ao cotidiano das pessoas, um dos aspectos que é 

levado em conta na hora de escolher um meio midiático, ou outro, é o tempo. 

   Um ponto que diferencia visivelmente a revista dos outros meios de   
   comunicação impressa é seu formato. Ela é fácil de carregar (…). Não suja as 
   mãos como os jornais (…). Seu papel e impressão garantem uma qualidade de 
   leitura (…). (SCALZO, 2004, p.58) 

 

 Escrever é uma tarefa que exige dedicação, tempo, perspicácia e, em certos 

casos como no jornalismo, criatividade. Para a revista, o jornalista detém, na maioria 

das vezes, mais tempo para redigir e apurar a pauta. Quem possui o hábito de ler 

revistas sabe que os textos são diferenciados dos periódicos. O conteúdo tenta ser mais 

envolvente, busca soltar as amarras que ficaram presas no jornal diário. Vai atrás do 

diferencial para facilitar o entendimento do leitor. A ambientalização do cenário, o texto 

mais leve e maior são alguns dos pontos visíveis que possibilitam a diferenciação do 

meio. Quando a revista surgiu com força no Brasil, a ditadura militar e a censura 

vigoravam a todo vapor. E o que restava a ser feito eram críticas políticas, sociais e 

culturais recheadas de metáforas. Desta forma, por mais que fossem poucos, alguma 

parcela da sociedade (ou leitores) entenderiam as críticas aplicadas nos textos da época. 

Com a queda da ditadura militar e a liberdade de imprensa vindo à tona, a vontade e o 

costume de conviver e ler revistas ascenderam. O jornalista Sergio Villas Boas ajuda a 

elucidar o quão diferente é escrever para uma magazine: 

  Numa revista, os critérios de clareza, ritmo, realce, ênfase é  que determinarão 
   (...) a escolha que deve ser feita num contexto determinado. Como em qualquer 
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   outro texto, o de revista se caracteriza pela correção gramatical. Mas também  
   tem o sentido de informação e, por que não dizer, de entretenimento. Um  
   lazer que mistura sedução, necessidade de haver personagens, ‘espetáculos’  
   (...). Além dessas há uma outra característica (...): a liberdade. (BOAS, 1996,  
   p. 34) 

 

É essa liberdade, essa sedução que fazem com que as revistas sejam cada vez 

mais acessíveis aos leitores. E em certos casos, mais desejadas. Não é uma constatação 

que outros meios, os periódicos, por exemplo, não oferecem liberdade aos jornalistas. É 

a questão de que os textos têm mais tempo para produção e apuração e muitas vezes, 

são menos complexos e mais inteligíveis. Seja qual for o tema que a reportagem aborde: 

esportes, cultura, moda, fofocas, economia, ciência, informações gerais, etc. O lead, o 

miolo e o final do texto serão diferenciados. Não que o jornalista que escreve para 

revista seja melhor, ou tenha uma carga de responsabilidade social maior que os de 

impressos, TV e rádio, mas sim, esta questão do tempo. Pois a velha máxima de que 

tempo é dinheiro se aplica ao jornalista, e logo o profissional que exerce seus dons para 

o meio revista detém mais tempo, logo ele irá ter diferentes modos para quem sabe, 

pensar em como atrair o leitor do início ao fim de sua matéria. 

  Jornalista, como se diz frequentemente, deve duvidar de tudo _ e eu   
   acrescentaria: principalmente de si próprio. A credibilidade de um profissional 
   começa pelo reconhecimento dos próprios erros. (SCALZO, 2004, p.54)  

 

 A autocrítica tem que ser inerente ao jornalista. Como salienta Scalzo (2004), é 

preciso antes de qualquer coisa reconhecer seus erros. Com certeza o maior temor de 

um jornalista é ter de fazer uma correção, mas pior ainda, é deixar de fazê-la. Então seja 

em jornais impressos, rádios, TV e revistas, a renovação de seus ideais, a capacidade de 

assumir seus próprios erros, ir atrás da informação e sempre, sim, todas as vezes, checar 

as informações para não acontecerem equívocos, deve ser intrínseco ao repórter, ao 

editor, ao freelancer e até ao estagiário. 

 

  2.1 _ Jornalismo de revista 

Segundo Scalzo (2004, p.19), ‘‘a primeira revista que se tem notícia foi 

publicada em 1663, na Alemanha e chamava-se Erbauliche Monaths-Unterredungen 

(ou Edificantes Discussões Mensais). Tinha cara e jeito de livro e só é considerada 
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revista porque trazia vários artigos sobre um mesmo assunto – teologia (...)’’. Desde 

essa época até os dias de hoje, a intenção das revistas é a de atender um público 

específico. E para manter a fidelidade de seu público, as revistas precisam ser mais 

aprofundadas que jornais e menos que livros. Sendo assim, não são concorrentes de 

nenhum dos dois e chegam às mãos de quem as desejam. No caso desta publicação 

alemã e outras que vieram depois, mas também no século 17, na França, na Itália e na 

Inglaterra não eram denominadas como revistas. A nomenclatura revista surgiu apenas 

no século 18, na Inglaterra, em 1704.  

A publicação britânica de 1704 ainda era muito semelhante aos livros que se lê 

hoje, grossa, com capa dura ou pelo menos de um material diferente dos jornais. Foi só 

em 1731, com a inglesa The Gentleman’s Magazine, que as revistas começaram a tomar 

uma forma similar a que conhecemos hoje. Pois a Gentleman's era inspirada nas 

magazines _ lojas que vendiam de tudo um pouco _ reunia assuntos diferentes e 

continha uma apresentação leve e agradável. A partir daí, o termo magazine, passa a 

designar revistas em inglês e francês. Com o passar dos anos, o meio revista se difundiu 

pelos países desenvolvidos, principalmente nos EUA e começou a cativar o público. 

  Era uma forma de fazer circular, concentradas, diferentes informações sobre 
   os novos tempos (...). A revista ocupou assim um espaço entre o livro (objeto  
   sacralizado) e o jornal (que só trazia o noticiário ligeiro). (SCALZO, 2004,  
   p. 20) 

 

Este espaço que a revista ocupou desde séculos atrás permanece nos dias atuais. 

Em algumas sociedades ainda mais forte, em outras com menos ênfase. Pois para 

muitos leitores antes da qualidade da notícia, do que está impresso, vem a qualidade do 

material e também as imagens. O que ajudou, e muito, na permanência desse público 

leitor nas revistas até hoje foi uma ideia de dois norte-americanos, Briton Hadden e 

Henry Luce. Em 1923, estes dois jovens resolveram criar uma revista que compilasse as 

informações da semana em seções, mas com cuidado e apuração precisos. Foi assim que 

surgiu uma mais tradicionais revistas que temos hoje, a Time. A intenção era trazer 

informações, do país e do mundo, redigidas de maneira sucinta e sistemática. Seguindo 

o padrão estadiuniense de culto ao sucesso, a ideia dos jovens correu o mundo e, em 

1968, chegou ao Brasil, amparando o nascimento da Veja. Foi também de um deles, 

Luce, que surgiu a ideia de fazer uma revista semanal ilustrada, com papel de qualidade 
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e grande aproveitamento da fotografia _ que estava passando por um período de 

desenvolvimento _ e, em 1936, nasce a Life.  

No primeiro editorial da Life os autores já diziam porque era importante se 

investir nas revistas com qualidade nas imagens, ‘‘ver a vida; ver o rosto do mundo; 

testemunhar grandes acontecimentos; observar o rosto do pobre e os gestos dos 

orgulhosos, ver coisas estranhas (...)’’. Esse ideal proposto em um editorial da década 

de 30 é válido até hoje. Quantas revistas não estampam em suas capas rostos de 

anônimos flagelados por guerras, que perderam tudo em enchentes. Inúmeras situações 

são narráveis em decorrência deste breve trecho do editorial da primeira edição da Life. 

Muitas matérias não são nada sem uma boa foto e vice-versa. A visão de que a ideia era 

correta, que chegaria a algum lugar, já sabiam muitas pessoas na época. Tanto é que na 

França, na Alemanha e depois aqui no Brasil, com Manchete e Realidade, copiamos o 

modelo de se fazer revista de acordo com o padrão da Life. 

A revista hoje se tornou um veículo de grande circulação no Brasil, em países da 

Europa, América do Norte e no Japão. No Brasil, elas surgiram com força em idos da 

década de 50. O Cruzeiro foi lançada em 1928. Com uma maior definição gráfica e uma 

melhor associação entre o texto e a imagem nas reportagens, O Cruzeiro definiu e 

redesenhou algumas características que nortearam para as próximas magazines um 

caminho de como trabalhar com a mídia, assim como marcou a chegada do hábito de ler 

revistas na vida dos brasileiros. Mas foi na década de 50, que a publicação chegou a 

vender 700 mil exemplares em uma semana. As inovações trazidas pelo O Cruzeiro 

impuseram uma modernização do mercado e lançaram o fotojornalismo como uma das 

principais correntes editoriais daquela época. Isto, porém, não significa que hoje em dia 

as revistas deixaram de utilizar todos os recursos que a imagem possibilita para o 

preenchimento, pelo contrário, em certos casos, o entendimento dos textos é facilitado 

por fotografias ou artes gráficas.  

Após O Cruzeiro vieram outras revistas, como Realidade e Veja, e então, em 

1976 chegou ao mercado, Istoé, que assim como as demais veio à tona para fortalecer a 

expressão que o jornalismo de revista detém no Brasil até os dias de hoje. 

 

2.2 _ A revista no Brasil 
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Nas aulas de história do Ensino Fundamental aprende-se que o Brasil foi 

colonizado pelos portugueses. Eles fizeram com que os primeiros contatos do povo 

brasileiro com o meio revista ocorressem no século 19. Foi em 1812, com As 

Variedades ou Ensaios de Literatura, em Salvador, na Bahia, que as revistas no formato 

com jeito e cara de livro chegaram ao país. No ano seguinte, no Rio de Janeiro, surge a 

segunda publicação brasileira, O Patriota, e como o nome já diz, possuía articulistas e 

escritores que falavam de temas voltados à nossa terra. Passaram alguns anos, e em 

1827, também no Rio, aparece a primeira segmentação das revistas no país: é O 

Propagador das Ciências Médicas, da Academia de Medicina do RJ. No mesmo ano 

nasce a primeira revista voltada para elas: Espelho Diamantino. A Espelho se propunha 

a falar com as mulheres, por meio de textos leves, que abordavam desde política 

internacional até anedotas. Só que todas estas publicações brasileiras do século 

retrasado têm vida curta, duravam poucas edições ou por falta de recursos ou por falta 

de público e assinantes. Com o lançamento da Museu Universal, em 1837, esse 

paradigma de poucos leitores e vida curta das revistas fica estagnado. A Museu falava 

de artes e das exposições que aconteciam na Europa, com textos leves e acessíveis.  

Logo depois, virou modelo para inúmeras publicações se inspirarem e seguir em 

frente com o modus operandi de fazer textos diretos e inteligíveis. E foi quase na 

metade do século 19, em 1849, que apareceu a primeira revista de variedades: A 

Marmota da Corte. Era dominada por ilustrações, textos curtos e muito humor. Com A 

Marmota, as caricaturas ganharam força no jornalismo de revista que permanece até os 

dias de hoje. Com o passar dos anos, as revistas já se tornaram um negócio e para se 

manter é preciso dinheiro e a técnica, tanto da escrita como da rodagem da impressão de 

seus exemplares. Esta união de técnicas possibilitou entre outras inovações para a 

época, capacidade de reconstituir fatos em estúdios, como é o caso da Revista da 

Semana, lançada em 1900, que tinha uma sistemática rotina de reconstituir crimes e 

reproduzí-los na edição. Isto, como nos dias atuais, é um atrativo a mais na hora de se 

escolher em adquirir esta ou aquela revista. 

No começo do século 20 emerge outro tipo de revista, as ‘galantes’. Eram as que 

se voltavam para o público masculino, contendo notas políticas e sociais, piadas, contos 

picantes e até fotos eróticas. O ápice do ‘galantelismo’ veio em 1922 com A Maçã que 

se propunha a ‘‘dizer com graça, com arte, com literatura, o que se costumava dizer por 

toda parte sem literatura, sem arte e muitas vezes sem graça’’. E é desta época que 
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nascem outros gêneros de revista como, por exemplo, sobre carros (Revista do 

Automóvel, 1911) e sobre aviões (Aerófilo, 1915). As primeiras histórias em quadrinhos 

nacionais surgem em 1905, com Tico-Tico, que fica por meio século como grande 

sucesso. Mas é na década de 30, em 1939, que sai a Gibi, que viria a contar histórias de 

Popeye, Super-Homem, Zorro, entre outros heróis da garotada até os dias de hoje. 

O que cativa esse público a ler revistas há séculos será que é apenas o material, o 

tempo que se tem para ‘degustar’ a leitura? Uma diferença importante do meio revista 

para o jornal diário é o texto. Pois, para se fazer um texto em qualquer um dos quatro 

meios de comunicação que existem é claro, não há facilidade. Um exemplo é a própria 

Istoé. A pauta da revista deve ter a intenção de ser diferente até mesmo daquela que é 

especial em um jornal impresso, pois o público leitor da revista é um, e geralmente o do 

jornal é outro. A rotina de escrever para uma revista é um trabalho que suscita apuração, 

paciência, veracidade nos fatos e uma boa escrita. Mesmo assim, os assuntos abordados, 

em certos casos, soam como monótonos ou comuns. E para as revistas, isto se torna 

mais um paradigma a ser superado. Ser diferente, e ao mesmo tempo, atraente. Quem 

escreve para revistas seja no Brasil ou em outro lugar do mundo, mesmo quando não é 

pela primeira vez, encontra dificuldade. 

  (...) coloquialismos, gírias são algumas formas abomináveis em textos de  
   jornais impressos. Na revista semanal de informações, tais recursos não são um 
   mal em si, que precisa ser extirpado. (...) Há casos que serão de grande valia  
   (...) Não há porque dispensar uma  determinada forma de uma palavra. Existe  
   um momento de usá-la e o tema, a angulação, o tom e a história vão acolhê-la  
   da melhor maneira possível. (BOAS, 1996, p.17) 

 

Como quem lê jornal todos os dias geralmente busca as informações do modo 

mais objetivo possível, na revista não acontece exatamente o mesmo. O que ocorre nas 

revistas é que as situações são mais detalhadas, o cenário é aberto ao leitor. A leitura da 

Istoé, por exemplo, pode ser mais vagarosa, fazendo com que o leitor possa absorver 

aquele conteúdo em mais tempo, afinal, um jornal impresso é diário e as revistas são no 

mínimo, semanais. E provavelmente este processo de leitura mais lento, torna a leitura 

mais prazerosa. Quando se passa os olhos no diário impresso o objetivo é saber o 

máximo possível de maneira rápida. Nas revistas, sendo elas especializadas em um 

assunto, de informações gerais, nacionais ou internacionais, podem até haver as mesmas 

pautas que há uma semana estavam estampadas nos periódicos, porém, com uma 
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abordagem mais ampla e detalhada, com outro olhar, que tem a intenção de apurar o 

diferencial.  

Ao ler, por exemplo, uma entrevista com o cabeleireiro do presidente Lula em 

um jornal, como se fosse uma espécie de perfil, ou lê-la em uma revista, com fotos 

ilustrando, com perguntas e respostas na forma de ping-pong, o que seria mais atraente? 

Há quem prefira ler a entrevista no jornal impresso, entretanto, o público leitor de 

revista, está acostumado a abrir sua publicação – pelo menos Istoé e Veja – e as 

primeiras informações apresentadas pela redação, são as que dizem a respeito da 

entrevista. Já é de praxe, inclusive às vezes, com chamadas na capa para a entrevista da 

semana. 

Após ler esta seção e reportagens que estão nas edições semanais de Veja e 

Istoé, geralmente, há um intuito de repensar sobre o assunto e até às vezes pensar: “Ah, 

agora entendi tal assunto.” É como os jornalistas que trabalham nas magazines agem. 

Indo atrás da mesma pauta que as redes de TV e rádio estão noticiando há dias, porém, 

buscar outros porquês dentro da mesma pauta. Esclarecer para o leitor o que é este 

assunto, por que ele acontece, ouvir um especialista, mostrar os dois lados da história, 

utilizar boas e quando possível grandes fotos e, se for o caso, recorrer a infográficos. 

 

   3 _ Gêneros do Jornalismo brasileiro 

 O jornalista que trabalha, independente do meio, tem sua opinião. Se levarmos 

em conta os empecilhos que surgem do mercado, da questão ideológica, editorial e da 

própria empresa para a qual se trabalha é uma tarefa cotidiana ser parcial. Expor sua 

opinião em defesa ou contra a fonte, ao assunto que a pauta está abordando, contrapor 

opiniões, faz com que seja preciso utilizar termos que denotam um significado de 

opinião pessoal. 

 Mesmo com esse contexto, de necessitar expressar uma opinião, o profissional 

não deixa de ser objetivo e a crítica mesclada com a opinião geralmente predomina no 

texto. Um dos objetivos do jornalismo opinativo é informar com interpretação, pois 

informar nunca deixará de fazer parte das páginas que dizem respeito ao jornalismo. 

Neste ponto de opinar ou não, devido ao meio em que se exerce o jornalismo Melo 

(2003) elucida que: 
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   Narrar os fatos e expressar ideias segundo os padrões historicamente   
   definidos como jornalismo informativo e opinativo não altera (...) o resultado  
   do processo interativo que se estabelece entre a instituição jornalística e a  
   coletividade. (MELO, 2003, p. 25) 

 

 O jornalismo com opinião está presente em todos os locais em que as pessoas 

convivem: nas páginas de jornais e revistas, notas cobertas e peladas na TV, sínteses 

noticiosas no rádio, notícias com hiperlink na Internet, em suma, em qualquer lugar há 

opinião no jornalismo. Isto, porém, não simboliza que se possa definir tudo como 

jornalismo opinativo e sim, significa que temos alguém que redige que queira ou não, 

sempre expõe as situações com seus argumentos, com um ‘toque’ da sua opinião. O 

jornalismo opinativo se classifica, segundo Melo, citando o cubano José Benitez 

(jornalista e professor em Cuba): ‘‘O jornalismo não é somente a transmissão ou 

comunicação de notícias e informação de atualidade. É também comunicação de ideias, 

opiniões, juízos críticos.’’ (Melo, 2003, p. 26) 

 No opinativo, contudo, a forma como se expõem as ideias, deve-se levar em 

conta alguns cuidados para os quais, os prováveis paradigmas que são ditos, tenham 

fundamento. Pois o jornalismo opinativo também auxilia o leitor a formar sua opinião e 

há casos em que as pessoas necessitam ler mais de uma vez aquela reportagem ou 

aquele editorial, para entendê-lo. E formar opinião, assim como informar, é um dos 

princípios básicos do jornalismo. O fato de os jornalistas serem formadores de opinião é 

imutável. Por exemplo, quantas pessoas formam sua opinião sobre um determinado 

assunto ao assistirem ao Jornal Nacional, da Rede Globo. Inúmeros leem a matéria de 

capa de uma revista como Istoé, para depois contar aos seus próximos, o que sabe 

daquele ou deste assunto. Muita gente se posiciona embasado em ideais impostos pela 

mídia. E além de expor o pensamento, a sacada, o furo, que o jornalismo opinativo 

permite, ele é alimentado cada vez mais por profissionais que se inserem nele. Os mais 

variados gêneros (ver subtítulo 4.2) que existem no jornalismo opinativo brasileiro, 

fazem com que a cada dia, semana ou mês, tenhamos novos colunistas, cronistas, 

formadores de opinião na sociedade. Sendo assim, o próprio jornalismo (com todos seus 

gêneros e modos de se fazer) mantém uma relação de interdependência com os gêneros 

opinativos. 

   Nosso objetivo básico na comunicação é tornarmo- nos agentes influentes, é  
   afetarmos outros, nosso ambiente físico e nós próprios, é tornarmo-nos agentes 
   determinantes, é termos opção no andamento das coisas. Em suma: nós nos  
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   comunicamos para influenciar – para afetar com intenção. (AMARAL, 2001,  
   p. 14) 

 

 É com esta intenção de instigar as mentes dos leitores que Istoé e inúmeras 

publicações chegam às mãos de seu público-alvo. Com o intuito de argumentar baseado 

em fundamentos claros, o que deve se tirar de conclusão daquele assunto. O Editorial é 

uma intenção não apenas de demonstrar a opinião do veículo, mas também de instigar o 

leitor para que ele desenvolva seu espírito crítico, para que a sua vontade de questionar 

seja aguçada.  

 Quando Amaral (2001) diz que assim podemos ter opções das situações, não 

serve apenas para nós (profissionais da comunicação), mas sim para todos. Pois um dos 

principais objetivos do profissional da comunicação social é saber como vai atingir seu 

público, como o leitor, telespectador ou ouvinte vai receber essa ideia. Se a opinião do 

jornalista vai formar algo na mente do leitor, ou se servirá apenas para ele ler e 

esquecer. Este processo de produção antes, durante e depois dos textos é que propiciam 

um anseio no formador de opinião de não parar com seu trabalho. O intuito de escrever 

para melhorar ou, pelo menos, procurar uma forma de melhorar a sociedade em que 

vivemos, é uma ideia primordial de grande parte dos jornalistas. 

 Entretanto, uma diferença que deve ser relatada é que muito se comenta _ no 

mínimo no campo da comunicação _ que o ato de interpretar o fato (a notícia ou 

reportagem) e o ato de opinar sobre o fato (coluna, artigo, editorial) são díspares. Pois 

uma notícia deve apenas ‘passar a diante’ a informação, e em salvos os casos, ela nos 

faz repensar sobre o assunto. No entanto, a opinião de um jornalista sobre o fato, o ato 

de opinar sobre ele, gera incertezas, indagações nos leitores, o que acaba por fazer com 

o que editorialista, articulista ou colunista, mantenha e aumente sua credibilidade, ou até 

a diminuam. Para Charadeau (2006, p.18), ‘‘as mídias não transmitem o que ocorre na 

realidade social, elas impõem o que constroem do espaço público’’. 

 Uma das questões que giram em torno do jornalismo tanto opinativo, como 

informativo, é o fato de passarem uma mensagem apenas do que é a notícia, e não 

detalhá-la. Charadeau (2006) pensa que a realidade social é construída por meio das 

mídias, deixando margem a uma interpretação que ainda vivemos subsidiados pela 
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quase extinta imprensa marrom. Aquela sensacionalista, como há na Inglaterra e em 

algumas mídias brasileiras.  

 Os tempos mudam, porém. O que era mais importante nos meios sensacionalista, 

às vezes, não era o fato em si, e sim a dramatização criada ao redor dele. Mas são cada 

vez mais raras as situações em que as mídias já consolidadas no mercado, pelo seu 

público leitor e por sua fidedignidade com os fatos, submetem-se a impor uma 

construção do espaço público para que ele venha se tornar o que transmite a realidade. 

O jornalismo opinativo já está consolidado, já permeou caminhos que o deixou num 

patamar onde há público em qualquer lugar. Assim como também existem leitores e 

aficionados pela imprensa marrom. 

 A grande maioria dos veículos jornalísticos brasileiros não se detém apenas no 

fato de ‘impor uma realidade social’ e sim, transmití-la de acordo com fontes oficiais e 

até não oficiais, com dados, argumentos com conteúdo e não denuncismo. As fontes 

hoje, na sua maioria, possuem autoridade e credibilidade para falar sobre determinado 

assunto. O que vemos na maior parte dos casos polêmicos hoje em dia, são mídias que 

procuram enfatizar assuntos de extrema importância, com fundamento e não pelo mais 

puro sensacionalismo. E é nesta hora que o jornalismo opinativo, por meio dos 

articulistas, colunistas e editorialistas vêm com força. Fala sobre determinados temas 

com autoridade. E com a carga de opinião que o jornalismo opinativo emite, é possível 

para o leitor, ver as notícias com outro olhar. Interpretá-las de modo diferente e, até 

quem sabe tornar-se mais crítico. O jornalismo opinativo surge, entre outros motivos, 

para isto, a fim de instigar o leitor, fazer com que ele reflita, repense, indague certas 

situações que ocorrem no dia-a-dia e parecem que deixamos passar em branco. 

 

  3.1 _ Gêneros do jornalismo opinativo 

 No Brasil, têm-se inúmeros gêneros jornalísticos que fazem parte do meio 

midiático. Por mais que seja dito que as mensagens nas revistas são estruturadas de 

acordo com uma posição ideológica ou política e não denotam opinião e apenas 

informação, deve-se observar que sempre há opinião. Há os gêneros que podem ser 

classificados como mais informativos do que opinativos, mas não há como dizer que 

têm conteúdos que não contém opinião. A seguir, haverá uma breve explanação sobre 

alguns gêneros opinativos dos mais usados no jornalismo brasileiro. 
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 O artigo1 é uma parte dos veículos impressos que corresponde à opinião, nem 

sempre de jornalistas ou membros da equipe da redação, que às vezes, tem notas de 

rodapé no expediente da publicação dizendo que o que está escrito neles (artigos) não 

corresponde à opinião daquele meio. Há locais onde os artigos são de inteira produção 

dos leitores, passando apenas, por editores de opinião para que o texto seja revisado e 

adequado ao tamanho e/ou ao manual de redação. Os artigos podem ser opinativos (a 

maioria) ou científicos, estes, porém, publicados em revistas especializadas. Artigos em 

geral são temas para debate, que já causaram um impacto na sociedade, ou que irão 

causar devido ao conteúdo escrito nele. 

 Falando um pouco de parte gráfica, há a charge2, que é um espaço onde o mundo 

das palavras que são as revistas, por exemplo, dá espaço para as imagens desenhadas. E 

não é por meio de infográficos para explicar uma situação ou a localização de uma 

região no mundo. O compromisso com a relação editorial, às vezes, é deixado de lado 

nas charges. Os chargistas ilustram, de forma hilária e crítica, situações do cotidiano que 

remetem a risos, revoltas e até processos para os veículos. É um assunto que está 

vinculado a um tema em específico, fazendo uma sátira daquela situação. Para o leitor 

que passa os olhos com pressa nas revistas e jornais, a charge é um meio de ver o 

contexto de um fato conhecido de (quase) todos que acompanham a mídia, na visão do 

chargista. 

 Há também a coluna3, ela é um gênero que existe nas mídias impressas no 

Brasil, que em certos casos deixa margem para duas definições do gênero. Há uma 

assinada por alguém, que tem nome e local fixo. E há quem pense que colunas são o que 

na realidade são seções, mas as seções são elementos dentro do contexto editorial do 

veículo, que geralmente não são assinadas por alguém, mas como qualquer outra 

página, tem um editor, que às vezes, pode assiná-la. Um exemplo para diferenciar o que 

é coluna: na revista Istoé, a seção cartas é no início da publicação, logo após os 

anúncios das primeiras páginas e a entrevista. Já as duas páginas sempre assinadas pelos 

jornalistas Ricardo Boechat e Ronaldo Herdy é uma coluna, que possui lugar fixo, 

linguagem mais leve, diagramação diferenciada e espaços em branco. 

                                                           
1
 Os conceitos destes termos são baseados em referências teóricas explicitadas por Melo (2003, p. 112- 

167) 
2
 Idem ao 1 

3
 Idem ao 1 
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 Um pouco similar à coluna, mas com duas devidas diferenças é o comentário4. A 

maioria dos comentaristas é um profissional de larga bagagem cultural, com 

conhecimento dos fatos acerca de sua área (se for específica, ou geral, pois há 

comentaristas de um tema e comentaristas de tudo). Tenta desdobrar fatos para o 

público em geral entendê-los, buscar soluções e sugerí-las e, acima de tudo, não se 

privilegia da posição para galgar cargos públicos e envolvimento com a política. Não 

quer dizer que o comentarista seja isento, pelo contrário, ele sempre se manifesta a favor 

ou contra algo, mas suas posições são pelo senso comum, que as tornam, geralmente as 

mais sensatas. 

 Gênero do jornalismo opinativo de muito sucesso no Brasil é a crônica5. Que por 

ter esse reconhecimento do público, parece não deixar margem para dúvidas quanto o 

que é ou não crônica no jornalismo opinativo brasileiro. Elas podem ser assinadas por 

jornalistas, escritores e literários, como no passado, quando grandes nomes da literatura 

brasileira como Carlos Drumond de Andrade e Rubem Braga já o fizeram. A crônica é 

uma fronteira entre a história dos fatos atuais narrada de modo diferenciado e o 

jornalismo literário. Ainda há tipos de relatos do cotidiano que também são designados 

como crônicas: crônica policial e crônica social. 

 E por fim, a resenha6. Gênero não menos interessante que os demais, porém, 

com um número mais escasso de leitores, pois, nem todos têm o costume de ler críticas 

a respeito de temas que envolvem cultura. É uma seção das publicações que geralmente 

aborda assuntos que correspondem à editoria variedades/ entretenimento. Fala sobre 

produtos culturais como artes plásticas, literatura, cinema e música. É uma maneira de 

quem usufrui destes produtos ‘conversar’ com alguém sobre ele, o que é, se vale a pena 

adquirí-lo, se está defasado, se há melhores no mercado. Quem escreve resenhas recebe 

de uma forma geral a denominação de crítico: crítico de cinema, de literatura e assim 

por diante. 

   O cerne da análise conteudística desta pesquisa, um gênero muito utilizado no 

jornalismo opinativo brasileiro, é o Editorial (a seguir). Local onde, na grande maioria 

dos casos, é exposta a opinião do veículo, seja ele um jornal, um portal de notícias, uma 

rádio ou TV e também, uma revista, assinado pelo responsável pela redação. 
                                                           
4
 Idem ao 1 

5
 Idem ao 1 

6
 Idem ao 1 
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3.1.1 _ O Editorial 

A seção Editorial foi escolhida como objeto de estudo desta pesquisa por se 

tratar de uma opinião que para as pessoas que leem, atinge, instiga, faz refletir, gente de 

quem sabe, todos os cantos do Brasil. Nas várias mídias que se pode fazer jornalismo, 

em suas inúmeras editorias e veículos que vivem dele, o pesquisador também viverá 

disto. De participar do processo produtivo de um jornal impresso, um telejornal, uma 

revista, um portal de notícias, em suma, o meio e o modo de produção variam, contudo, 

qualquer veículo jornalístico detém a sua opinião, e na maioria dos casos, o seu 

editorial. Há o jornalista responsável pela redação que assina embaixo por isto. Segundo 

Melo (2003) a seção é: 

  (...) o editorial afigura-se como um espaço de contradições.  Seu discurso  
   constitui uma teia de articulações políticas e por isso representa um exercício  
   permanente de equilíbrio semântico. Sua vocação é a de aprender a conciliar os 
   diferentes interesses que perpassam sua operação cotidiana. Mas o editorial  
   expressa essa opinião das forças que mantêm a instituição jornalística, torna-se  
   necessário indagar para quem se dirige o editorial. (MELO, 2003, p. 104) 

 

Como elucida Melo, é necessário saber a quem o assunto está sendo dirigido. E 

se isto tem algum motivo em especial. Como se constituiu este processo, esta indagação 

inicial. O porquê de uma ideia ser levada no decorrer de um texto e não outra. Afinal, o 

editorial geralmente fala apenas sobre um assunto e deixa outros de lado. Diante desse 

contexto, é questionável saber o que leva um tema a ser mais relevante do que outro, 

que faz surgir indagações (mais à frente) a respeito da questão das rotinas produtivas 

dos meios de comunicação. 

Pois não apenas em revistas, mas nos periódicos, tele e radiojornais, também há 

um editorial. Há décadas atrás, o modo como os donos dos pequenos, médios e até 

grandes veículos de comunicação expressavam suas opiniões era por meio desta seção. 

Eram os chamados jornalistas-proprietários. E desde lá, até os dias atuais, os editoriais 

deixam brechas para inúmeras interpretações. Ainda existem os jornalistas-proprietários 

só que hoje, porém, este papel de ter um dono de empresa assinando o editorial é raro. 

Caiu em desuso. O que acontece é que nos dias atuais quem assina os editoriais de 

revistas de grande circulação são jornalistas de larga experiência no meio, que assumem 

cargos de chefia e acumulam função também, de ‘falar’ pela empresa: 
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  Sabendo que dispõem (...) força e que encontram correspondência no   
   aparelho estatal, as instituições jornalísticas atribuem à produção dos   
   editoriais uma atenção toda especial que supõe (...) integração entre as   
   políticas da empresa e os interesses corporativos que defendem. (MELO,  
   2003, p. 105) 

 

O que nos permite compreender que o editorial pode ter deixado de ser assinado 

pelos donos do meio midiático, mas não deixam de passar pelo aval da empresa ao qual 

são subordinados. A intenção de expressar uma ideia em torno de um tema que pode ser 

dirigido ao Estado, mas que seja de compreensão da sociedade como um todo, e não em 

partes ou camadas sócio-econômicas e culturais. Com o passar dos anos, com a 

evolução das técnicas e do próprio jornalismo, os editoriais não deixaram de existir. E 

ao que o ciclo de revoluções no meio jornalístico indica (jornalismo pela Internet e 

celular), não deixarão por um bom tempo de estarem presentes nas folhas de mídias 

impressas, nas rádios e nos telejornais. 

Segundo Nilton Hernandes (2006), ‘‘em 2004, as revistas semanais, 

capitaneadas pela Veja tiveram uma circulação semanal de quase dois milhões de 

exemplares’’. Pode ser que para um país como o Brasil, com quase 190 milhões de 

habitantes, esse número seja ínfimo. Se partirmos, porém, do pressuposto que uma 

porcentagem acima de 5% dessas pessoas (dois milhões) considera o jornalismo um 

meio formador de opinião e se interessa por saber, ou pelo menos ‘passa os olhos’ nas 

seções de opinião das revistas, é possível compreender, então, que o jornalismo 

opinativo, inserido nele o editorial, é de suma importância para a convivência dos meios 

midiáticos. 

Como citado acima, há editoriais em todos os meios midiáticos. Alguns em 

todas as edições, como jornais e revistas, em outros esporadicamente. Melo cita Zita de 

Andrade Lima que diz: ‘‘Na prática, poucas emissoras brasileiras editorializam, e isto se 

deve (...) pelo receio da responsabilidade, escassez de bons editorialistas, ignorância do 

seu poder na formação de opinião pública e pouca dose de interesse no bem comum’’. 

Ora, há de convir que o fato das emissoras de rádio e TV funcionarem a partir de uma 

concessão do Estado, isto impõe uma dose de temor. Não é nada difícil falar mal do 

governo, de suas políticas sociais, das corrupções que nos assolam a inúmeros 

mandatos. 
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Quem sabe, o perigoso é dizer que estes equívocos na administração da máquina 

pública são culpa do Estado. Por mais que os meios de comunicação como rádio e TV 

digam que são independentes, eles dependem, no mínimo para funcionar, para emitir 

seu sinal por alguns anos, do Estado. Já no editorial diário de jornais e semanal ou 

mensal de revistas, não há esta questão. Pelo contrário, parece existir um anseio de 

expor soluções para este incontável número de problemas que temos na sociedade. E a 

retaliação dos meios impressos, é muito menor que das emissoras de rádio e TV, pois o 

máximo que vão ter de fazer, é conceder um espaço para o governo ter o seu ‘direito de 

resposta’. É assim, que os editoriais se fortalecem na sociedade, com opiniões acerca e 

temas que soam de interesse público, de assuntos pertinentes para a permanência de 

uma sociedade mais justa e igualitária para se viver.  

De acordo com Melo (2003), em uma ‘‘pesquisa feita no Rio de Janeiro, 78% 

dos entrevistados repeliram a hipótese de suprimir os editoriais dos jornais brasileiros, 

justificando: o editorial é uma janela que permite a expressão do ponto de vista que 

oferece aos leitores melhor ideia dos fatos nacionais e internacionais’’. É ai que entra a 

importância dos editoriais, não só para a empresa jornalística expressar sua posição 

sobre determinado assunto e sim, a sociedade entender um assunto de uma forma que 

ela sinta-se dentro daquela questão também. Pois o jornalismo opinativo também é 

participativo e, quanto mais retornos tiverem as publicações opinativas (como o 

editorial, por exemplo), maior será seu alcance e sua compreensão. 
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4 _ A produção jornalística e os valores-notícia 

 Cada redação possui rotina de produção. Nas revistas, como o tempo para 

apuração e para escrever são maiores, é preciso determinar passos, os quais não atrasem 

o processo produtivo. Quem é repórter, desde quando está correndo atrás da pauta, já 

deve saber como vai escrever sobre aquilo para não ter de sentar à frente do computador 

e não fluir nada. Quem é editor, tem de, além de vislumbrar a opinião e concatenação de 

ideias do repórter, tornar aquele assunto o máximo inteligível e interessante possível, 

para quando a matéria for para a rotativa, não haja mais mudanças que possam vir a 

atrasar estes passos os quais fazem parte do processo de produção jornalística. Estes são 

apenas alguns dos caminhos os quais os jornalistas envolvidos no processo produtivo de 

meios de comunicação percorrem. 

 E todos os processos pertinentes a uma redação jornalística visam, sempre, o 

olhar do leitor, como ele vai conceber tal informação, o que há de novo nela, o que há 

de diferente da semana passada ou de ontem. Em suma, é uma correria com no mínimo 

uma intenção que a norteia, alcançar o leitor e ele sentir-se agradável ao ler determinado 

conteúdo e ficar informado. 

 É dentro deste processo, que visa o entendimento do leitor sobre os assuntos, que 

há também um processo produtivo para o editorial, que segundo Tétu, apud Mouilland 

(2002. p. 192), esta seção simboliza: 

   O editorial o mostra mais que qualquer outra parte do jornal, dado que  
   seu papel é o de informar, ao mesmo tempo, sobre o mundo e sobre a   
   maneira através da qual se deve percebê-lo. 

 

 Portanto, ao ler a seção editorial, o leitor deve entender que o conteúdo exposto 

ali é um ponto de vista, uma maneira de se perceber o mundo. Afinal, é por meio das 

mídias que a sociedade visualiza seu cotidiano. Tétu apud Mouilland (2002, p. 192) 

complementa: “O editorial (...) nunca fala ‘de si’, ainda que pareça, mas apenas de um 

outro discurso, do conjunto de discursos da ‘Atualidade’ ”. Com isto, percebe-se que o 

tema de um editorial não será algo que aconteceu há anos, ou meses atrás, e sim, de um 
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tema que está em vigor, que é preciso, pelo menos na visão do editorialista, ser 

polemizado, entrar nas rodas de bate-papo da opinião pública. 

 O autor ainda salienta que o editorial, assim como as demais formas de se fazer 

jornalismo, não expõem, em momento algum, uma opinião dizendo eu (repórter, editor 

ou editor-chefe) penso isto, e sim, sempre, quem fala é uma fonte. Isto é notável, ora um 

meio de comunicação não quer se posicionar, a fim de manter sua credibilidade com seu 

público, ora porque há alguma fonte que se posicione sobre a pauta. Só que há o 

contraponto que faz o veículo se posicionar sim, pois ao dizer a opinião de uma fonte 

sobre determinado assunto, porém, inserido dentro de uma coluna de opinião como o 

editorial, o autor está indo para um lado dos fatos. 

 Tétu também coloca em questão o fato de que na visão dele o editorial ‘‘é o 

primeiro modo, e talvez o mais radical, da persuasão no jornal’’ (Tétu apud Mouilland, 

2002, p. 193). É assim, desta forma, que muita gente lê uma revista, um jornal, e forma 

suas opiniões, pela fidedignidade que deposita naquele meio de comunicação e pela 

credibilidade que têm os jornalistas que escrevem para ele. Então, ao ler um editorial, 

supõe-se que as pessoas tenham que atingir um status de entendimento mais do que 

prévio sobre aquele assunto, afinal, foi discorrida uma dose de opinião sobre o tema, 

que não há em nenhuma outra parte do veículo. 

 É por meio do fazer jornalístico que muitas pessoas tornam claras suas 

concepções sobre o que significa um ou outro termo, aquele ou este assunto. ‘‘O reflexo 

reflete o refletidor em que se reflete. Desta forma, as imagens do Oriente nos revelam o 

Ocidente’’ (MOUILLAND, 2002, p. 46). Soa como algo muito filosófico, porém, é em 

termos repetitivos que as pessoas conseguem entender melhor questões pertinentes ao 

seu cotidiano, por meio das mídias. É com o conteúdo exposto pelos meios de 

comunicação que em muitos casos, a sociedade cria seus paradigmas e conceitos a 

respeito de assuntos. ‘‘Os acontecimentos explodem na superfície da mídia sobre a qual 

se inscrevem como sobre uma membrana sensível. Mas põem em ressonância os 

sentidos que nela são inscritos’’ (Mouilland, 2002, p. 50). 

 Tudo que se passa na sociedade, sendo importante ou não, dependendo da visão 

de quem qualifica isto, no caso as mídias, é transposto para os meios de comunicação. É 

na produção jornalística de cada um, nas ideologias e até na subjetividade de cada 

veículo comunicacional que se encontra esta capacidade de ‘explodir’ um 
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acontecimento. Leia-se por explodir, o ato sensacionalista, a valorização demasiada de 

um assunto. Tal abordagem poderia outrora ser simples e não digna de causar alarde, 

quem dita isto, porém, é a produção jornalística de cada meio. Um exemplo desta 

magnitude que se dá a um tema é a capa da edição 2055 de Istoé (a qual está analisada a 

seguir), onde para a revista era necessário transmitir à sociedade por meio da sua 

produção jornalística e, também pelos seus critérios de noticiabilidade e questões 

ideológicas, a capa que trazia a foto de uma empresária multimilionária condenada a 

mais de 90 anos de prisão. 

 É explodindo acontecimentos sobre a membrana sensível (que é a sociedade) 

que a mídia subsiste. Mouilland (2002, p. 51) ressalta, porém, que a mídia não 

sobrevive apenas do caos do mundo. Ele diz que o conjunto jornal e mídia ‘‘está situado 

no fim de uma longa cadeia de transformações que lhe entregam (não apenas por 

intermédio de agências internacionais, mas de uma multiplicidade de agências, de 

instituições públicas e privadas), um real já domesticado. (...) A informação não é o 

transporte de um fato, é um ciclo ininterrupto de transformações’’. 

 Com esta realidade já tratada de forma mais serena, é que muitas vezes as 

informações passam despercebidas. Por isso, em certos casos, é preciso utilizar de 

explosões, supervalorizações em torno dos acontecimentos, a fim de, no mínimo, mexer 

com a opinião pública para um lado, ou para outro. Ainda em cima das ideias 

explicitadas do pensador francês, são definidos sete tipos de acontecimentos, sendo que 

três serão discorridos a seguir, para posteriormente auxiliarem nas considerações 

teóricas da presente pesquisa. 

 Os Acontecimentos Pré-Construídos, segundo Mouilland (2002) têm um 

exemplo de fácil entendimento, por exemplo, no campo do esporte:  

   Seu campo é expressamente balizado por limites que cortam a área do jogo  
   (ao mesmo tempo, definem as ações permanentes); as definições fluidas do real 
   são substituídas por limites que separam o campo do fora-de-campo, o antes e  
   o depois. Não somente a área e duração do são expressamente marcadas com  
   relação ao espaço e ao tempo exteriores, mas o campo de jogo é balizado por  
   limites interiores que programam acontecimentos parciais dentro do  
   acontecimento dominante. (MOUILLAND, 2002, p. 64) 

 

 Por meio de acontecimentos pré-construídos que as revistas detém um modo de 

se pautar, são ações que já estão programadas, mas não se sabe ao certo quais 
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acontecimentos internos vão ocorrer dentro do acontecimento principal. É notório que o 

julgamento de um político corrupto no conselho de ética vai causar impacto na 

sociedade. Mas até que ponto este julgamento será interessante, que irá render uma 

pauta que atrai os leitores, só poderá ser visto a partir do momento em que o julgamento 

aconteça. Caso contrário, não há como prever que o presidente do conselho e o relator 

do caso serão inertes ou enérgicos perante o réu. 

 Há também o Acontecimento ou Presente Perpétuo que para Mouilland (2002) é 

o fato de manter uma notícia no meio de comunicação por mais de uma edição e nas 

outras publicações trazer informações novas, só que de um modo ou de outro, a notícia 

é perpetuada: 

   O olho do leitor se difrata sobre um mundo. A informação deu ao tempo uma  
   nova dimensão, um corte transversal que é a sincronia. Arrancando os   
   acontecimentos de suas raízes, a informação faz dos  mesmos uma superfície  
   rasa. (...) A atualidade está submetida a um  desprendimento perpétuo contra o  
   qual só pode lutar produzindo uma nova diferença. O presente não é um tempo  
   como os demais, ele não se encadeia com outros tempos, sucede-se a si mesmo 
   sob a forma de outro presente. (MOUILLAND, 2002, p. 71 – 72) 

 

 Desta forma, trazendo suítes (abordar a mesma pauta na edição seguinte), que 

revistas e outros meios de comunicação não deixam de pautar os assuntos. Ficam dias, 

semanas e até meses falando de diferentes formas de uma mesma pauta, nem que sejam 

notas esporadicamente sobre aquele tema, mas que transmitem de alguma maneira, que 

não se esqueceram daquela informação. 

 Esta tipologia de Acontecimento ou Presente Perpétuo acaba por ficar inserida 

em certos aspectos em outra ramificação que Mouilland (2002) estereotipa: 

Acontecimento e Programação. Para referir-se a esta tipologia, o autor diz que há dois 

tipos de acontecimentos: 

   (...) voltado para o futuro, coroação de uma diferença incessantemente  
   reproduzida. Mas ele também trabalha de maneira recorrente, ele desperta e  
   reoferece a acontecimentos passados dos quais reatualiza o paradigma. (...) o  
   paradigma não é menos essencial que a diferença, já  que ele é a condição de  
   leitura do acontecimento (...). Tudo se passa como se o jornal fosse escrito sob  
   dois registros: uma superfície dada a ler, e um estoque de paradigmas mantidos 
   em reserva à maneira de um arquivo. (MOUILLAND, 2002, p. 74) 

 

 É neste arquivo que se assemelham as duas tipologias de acontecimentos citadas 

acima. Pois, em um momento as informações sobre um assunto de uma edição não são 
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deixadas de lado para a próxima. E dentro do contexto da produção jornalística isto faz 

com que a switch de abordagens sobre assuntos seja benéfica ao leitor. E quanto à 

questão do paradigma, ele é exposto a cada vez que o tema recorrente é abordado, 

preferencialmente, de maneira diferente, não deixando de trazer as principais 

informações sobre o assunto, leia-se por lead, e sim complementando o conteúdo da 

última vez que trataram da pauta. 

 Os paradigmas expostos por Mouilland (2002) são as informações básicas da 

pauta, que sempre tornam a repetir, no caso o lead, quem, quando, o que fez, como e por 

que. São respostas para as perguntas-chave de quaisquer assuntos que sejam abordados 

nas revistas que o leitor precisa entender. É por meio dos paradigmas que os leitores 

situam-se no assunto. 

 Inserido também na produção jornalística estão os valores-notícia. Sem a 

existência deles não haveria critério para ser definido o que é mais relevante, menos 

interessante, inédito, quando um assunto é primordial de ser publicado e, quando um 

tema pode e deve ser deixado de lado. 

 Independente do que se faça no jornalismo, é preciso ter um critério, estes 

valores que permeiam o que deve ou não, e de que forma será publicado são 

explicitados por meio dos valores-notícia. Conforme Mauro Wolf (2002), quando se 

trata dos valores-notícia associados ao produto jornalístico, são avaliadas a 

disponibilidade de materiais para que se possa realizar de maneira satisfatória a 

cobertura dos fatos, bem como as características específicas exigidas pelo produto. 

Quanto menos importante for a notícia, mais esses critérios são levados em 

consideração, isto porque é preciso pensar em termos práticos de perda ou ganho de 

tempo, e de pessoal para cobrir um acontecimento. Em casos graves, de interesse 

extremo para o público, um meio de comunicação, de uma forma geral, não costuma 

medir esforços para ir até a notícia.  

 No entanto, quando se trata de questões cotidianas, os critérios de seleção 

relativos ao produto podem, inclusive, auxiliar o jornalista no momento de optar entre a 

cobertura de uma ou outra notícia de relevância semelhante. Isto ajuda a entender por 

que em certas edições da Istoé, o tema do editorial é a política nacional, em outros, o 

assunto é a economia mundial, as eleições nos EUA e assim por diante. O assunto 

perpassa, a priori,  por uma avaliação de ser, ou não, de interesse da nação brasileira. E 
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quem sabe, também, de interesse do veículo. Para depois, ser aprofundado e redigido 

levantando um aspecto e deixando de lado outro que está em algum momento presente 

na revista. Seja em uma reportagem, numa coluna ou em uma nota. 

 Golding – Elliott explicam que os critérios de seleção relativos ao produto estão 

“em consonância com os procedimentos produtivos, de congruência com as 

possibilidades técnicas e organizativas, com as restrições de realização e com os limites 

próprios de cada meio de comunicação” (apud WOLF, 2002, p. 206). 

 Inúmeros são os critérios de noticiabilidade que existem na redação de uma 

revista. Pena (2006) salienta que a divisão de tarefas é um bom começo: pauteiros, 

repórteres e editores têm funções específicas, embora estejam interligadas. Com isso, a 

divisão por editorias torna o trabalho mais fácil. O processo industrial também ajuda, 

com a hora de fechamento e o cartão ponto, que encerram a questão organizacional das 

redações. Além de auxiliarem no entendimento do leitor, os valores-notícia são 

ferramentas para sistematizarem o trabalho nas redações. Ora o repórter vai atrás de tal 

informação, ora de outra. Sabe o que deve apurar, pois o editor pré-determina a pauta, 

junto com o pauteiro, função esta quase extinta nas redações. Este contexto produtivo, 

de apuração, redação e edição é o chamado senso-comum das redações, afinal, 

‘‘qualquer jornalista sabe dizer o que é notícia e o que não é de acordo com o senso 

comum‘’. (Pena, 2006, p. 131) 

 Com isto, os jornalistas experientes, com mais domínio dos assuntos, acabam 

por determinar o que vale uma nota, uma pauta, ou até o que rende uma manchete. O 

que pode trazer uma chamada na capa e também, aquilo que não serve para nada, nem 

nota, reportagem ou algo do gênero, simplesmente, sai da pauta, pois não é de interesse 

do meio. Os critérios de noticiabilidade deixam margem para muitas interpretações, pois 

o que para um jornalista pode ser uma boa pauta, para outro não. E o que pensou que 

aquele assunto não serve para a revista, pode ser o editor, sendo assim, não importa o 

quão relevante seja o tema, pois tem de passar pelo crivo da editoria, do padrão editorial 

do meio em que se trabalha. 

 Nilson Lage explana o conceito de notícia de uma forma que se assemelha ao 

que Istoé e grande parte dos meios de comunicação parecem se propor a transmitir ao 

público, dizendo que a notícia é ‘‘o relato de uma série de fatos a partir do fato mais 

importante’’ (Lage, 1979, p.36). Partindo do pressuposto de que a revista queira 
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‘prender’ o leitor no lead para que ele dê seguimento na reportagem, na coluna, no 

artigo, ou até mesmo no editorial, o assunto tem de ser relatado de uma forma no 

mínimo, interessante e diferente do que já foi relatado por inúmeros meios de 

comunicação no decorrer da semana que passou, pois, as revistas têm uma semana para 

expor o que outras mídias, como jornais impressos, rádio e TV fazem diariamente. 

 Há a seletividade da notícia, e a própria indicação dela dentro do veículo. Pois 

ao utilizar o fato, o meio escolhe como ele será transcorrido, se de forma corriqueira ou 

crítica. Charadeau (2007), diz que ‘‘o afastamento espacial do acontecimento obriga a 

instância midiática a se dotar de meios para descobrí-lo e alcançá-lo’’. Este é o caso em 

que entra o fato de a mídia ser onipresente, está em todos locais, ao mesmo tempo. Se 

não está, envia correspondentes, traz matérias com enviados especiais. 

 Entretanto, é assim que se alimenta a indústria jornalística, muitas vezes, 

fazendo com que uma mídia aja em detrimento das demais. Para entrelaçar este tema, 

Traquina (2004) conta que a questão da objetividade e o ineditismo, aliado a presença 

em todas as instâncias são critérios definidos pelos próprios jornalistas: 

   Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir  
   um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas,  
   influenciados por suas decisões pessoais, hábitos e emoções. Isso não o exime,  
   porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. (FOLHA DE S.   
   PAULO, 2005, p.46) 

 

 Com isto, pode-se enxergar que nem sempre o que é para um meio ou para 

alguns jornalistas um assunto unívoco, para outros será. Pois, em todos os casos, até 

numa nota de poucas linhas, há subjetividade. E tendo este item implícito em algum 

tema, sempre é possível, pelos menos tentar, definir mais de um lado da notícia.  

 Entretanto, o que se soma a este tema de subjetividade, objetividade e notícias, é 

a questão econômica agregada à organizacional. Por exemplo, o jornalismo ora é um 

produto e tem um mercado, e para isto detém também interesses financeiros, e com isto, 

precisa seguir um padrão que está inserido no contexto ideológico para a empresa a qual 

faz parte. Traquina (2004) observa o porquê de ser necessário pensar nos fins 

econômicos do jornalismo. 

   O jornalismo é também um negócio. Todas as empresas jornalísticas, com  
   exceção das empresas públicas, enfrentam mais tarde ou mais cedo a tirania do  
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   balanço econômico final, ou seja,  a comparação entre os custos e as receitas. 
   (TRAQUINA, 2004, p.158). 

 

 Em consequência deste padrão que o próprio jornalismo impõe ao mercado, as 

notícias muitas vezes são reféns da lógica comercial. Ora por serem derrubadas porque 

entrou um anúncio de meia página, de rodapé, de página inteira, ora porque os próprios 

anunciantes serão prejudicados com a matéria ou com a opinião emitida, por exemplo, 

no editorial. Sendo assim, a limitação econômica faz com que muitas empresas 

determinem seu modo de fazer jornalismo e acabam por definir recortes da realidade, 

deixando de lado muitas verdades, imprescindíveis para a sociedade compreender a si 

própria. 

 É na subjetividade que existe em cada editorial, a partir dos textos analisados, 

frases ou palavras que fiquem à mercê de interpretações dúbias, que serão consideradas 

mensagens subjetivas e, estudadas como um ponto de vista em que o meio de 

comunicação, por exemplo, a Istoé, não se manifestou e sim, deu ideias de como parece 

pensar ou que a sociedade aja em relação a determinado tema. 

 Diante deste cenário, entra a hipótese da agenda-setting, que é um dos passos 

mais utilizados pelas redações para se manterem sempre pautadas por determinados 

temas. Sabe-se que naquela época do ano começa o Carnaval, aquele domingo é de 

Páscoa, aquela quarta-feira à noite, inicia o campeonato brasileiro de futebol e aí por 

diante. A mídia pauta a própria mídia pelo seu agendamento prévio de pautas. E nesta 

hora, o próprio editorialista pode já antever sobre o que falará naquela edição:  

   (...) as rotinas produtivas e os critérios de relevância, na sua aplicação   
   constante, constituem o quadro institucional e profissional em que o caráter  
   noticiável dos acontecimentos é captado pelos jornalistas, assim o   
   empolamento constante de certos temas, aspectos e problemas, constitui um  
   quadro interpretativo, um esquema de conhecimentos, um frame, que se aplica  
   (mais ou menos conscientemente) para dar sentido àquilo que observamos.  
   (WOLF, 2003, p. 146) 

 

 Portanto, os ideais que parecem ser impostos pela mídia nas vidas das pessoas, 

às vezes, já estavam determinados, naquela data era previsto pelos profissionais da 

redação que o assunto seria tratado de tal forma. E é preciso salientar que dentro deste 

contexto de ser pautado pelos eventos pré-agendados há, também, os fatos que não estão 

programados, pois as tragédias não existem em nenhum calendário e os mega-
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acontecimentos que foram divulgados com pouca antecedência, sendo assim, é 

necessário utilizar os valores-notícia para ver de que forma será alterada ou se mantém a 

produção jornalística daquele dia, semana, daquela edição. Wolf (2003) explicita a 

definição de estudiosos (Donohue, Tichenor e Olien) da comunicação da década de 70, 

sobre quem (o gatekeeper) exerce esta função de filtrar as informações antes de 

chegarem às nossas mãos, ouvidos ou olhos: 

   (...) o problema da seleção feita pelo gatekeeper ao controle do processo  
   informativo no seu conjunto, torna-se muito importante a maneira como se  
   executa essa filtragem: na transmissão da mensagem através dos canais, pode  
   estar envolvido muito mais do que uma simples recusa ou aceitação (...) o  
   gatekeeping nos mass media inclui todas as  forma de controle da informação,  
   que podem estabelecer-se nas decisões acerca da codificação das mensagens,  
   da seleção, da formação da mensagem, da difusão, da programação, da  
   exclusão de toda a mensagem ou das suas componentes. (WOLF, 2003, p.  
   181-182) 

 

 É necessário levar em conta a proximidade com a região de abrangência do meio 

de comunicação, se é uma revista como Istoé, principalmente questões relativas ao País, 

assim como fatos importantes sobre os principais estados da nação. 

   a necessidade de se ter um fluxo constante e seguro de notícias, de modo a  
   conseguir-se sempre executar o produto exigido [...]  leva, naturalmente, a que  
   se privilegie os canais de recolha e as fontes que melhor satisfazem essa  
   exigência: as fontes institucionais e as agências. (WOLF, 2002, p.220) 

 

 Com isto, é possível observar que a prática de rotinização e privilégio de 

algumas fontes, são também critérios de noticiabilidade, pois a questão do tempo faz 

com que muitas vezes não seja possível ir atrás da pauta e checar informação por 

informação e sim, levar em conta a fidedignidade do órgão que repassou a notícia. Nesta 

hora, no momento em que chega a informação à redação seja por e-mail, telefone ou 

pessoalmente, é considerado o ineditismo do fato.  

 Se aquilo que será publicado é algo nunca visto antes, pois, se já foi retratado 

inúmeras vezes, este tema pode acabar sendo excluído do processo de produção da 

próxima edição. Um valor notícia que é muito utilizado também e, às vezes soa como 

sensacionalista, é a morte. Há de se convir, porém, que se for uma tragédia como, por 

exemplo, aquela situação em que um avião que partiu da Capital gaúcha para São Paulo 

e derrapou na pista no aeroporto de Congonhas e mais de 200 pessoas morreram: é capa. 

É manchete, é chamada na escalada de rádios e TVs e qualquer que seja o meio de 
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comunicação. Em outros casos, entretanto, é válido ressaltar que não seria preciso dar 

tanta ênfase a uma morte.  

 Aliado a este processo de produção jornalística que une desde a subjetividade 

dos jornalistas até a capacidade de serem gatekeepers de si próprios, há também a 

edição dos conteúdos. Sejam eles textos para jornais impressos, revistas ou Internet e 

também matérias para rádio e TV. Independente do meio de comunicação sempre 

haverá alguém responsável por editar o material apurado pelo repórter, isto quando ele 

mesmo não se edita: 

   O fundamento principal da atividade editing, é transformar o acontecimento  
   numa história com princípio, meio e fim. O editing tem, portanto, como  
   objetivo fornecer uma representação sintética, necessariamente breve,   
   visualmente coerente e possivelmente significativa do objeto da notícia.  
   Imposto pelas exigências e pelas técnicas produtivas, transforma-se em algo de 
   muito diferente. (WOLF, 2003, p. 245) 

 

 Contudo, este diferencial que a edição permite ao texto, torna o conteúdo, 

geralmente, mais objetivo e centralizado em determinados aspectos do acontecimento 

que sejam de provável interesse do meio de comunicação. Sendo assim, o processo de 

rotinização de uma produção editorial perpassa muitos caminhos até chegar ao produto 

final. O repórter, na maioria dos casos, vai à rua, apura os fatos, ouve as fontes de dois 

ou mais lados do assunto, volta para a redação, escreve de acordo com o que lhe foi pré-

pautado, após isto, o texto passa pela edição e então, chega às mãos do leitor, olhos e 

também ouvidos. Passando por estas técnicas jornalísticas é que o produto final vai para 

as bancas, depois de inúmeros processos intrínsecos às rotinas de produção, que 

enquadram tanto pautas e notas simples da revista, como também o editorial. 

 

5 _ A Istoé 

A publicação semanal é veiculada pela Editora Três. Istoé, Veja, Época e Carta 

Capital são consideradas as revistas mais importantes e de maior circulação do país. 

Tanto Veja (em 1968), como Istoé (em 1976) e Carta Capital (em 1994) foram lançadas 

pelo jornalista italiano Mino Carta. Já a Editora Três, que hoje publica Istoé, foi fundada 

em 1973, por Domingo Alzugaray. Ainda existem outras publicações da Três no 
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mercado, como Istoé Gente, Istoé Dinheiro, Motor Show, Planeta e Menu. O foco, 

porém, deste projeto é identificar e analisar o conteúdo de quatro edições de Istoé. 

A revista tem 32 anos e foi fundada no Brasil. Desde sua fundação, é arcada 

sobre ideais como liberdade de expressão, e clareza na descrição de assuntos. Na época 

em que Istoé foi lançada o país respirava repressão, estava na ditadura militar no 

governo do general Ernesto Beckmann Geisel. Logo após oito anos, na transição da 

ditadura militar para a abertura democrática, no mandato do general João Figueredo, o 

enfraquecimento da ditadura veio junto com a abertura do processo democrático, que foi 

marcado pelo movimento das Diretas já! que ocorreu em 25 de janeiro de 1984, em São 

Paulo – no aniversário da cidade em uma das manifestações populares mais marcantes 

da história do Brasil. Fato este que auxiliou na formação dos meios de comunicação, 

entre eles a Istoé, que já estava no mercado há quase uma década. No entanto, o fato de 

poder emanar as idéias sem haver censura, desde os textos das reportagens, notas da 

revista, passando por colunas e cartas, até chegar ao editorial, engrandecem ainda mais a 

trajetória das magazines. 

 A revista é toda colorida, com uma média semanal de 120 páginas. São dezenas 

de profissionais, entre repórteres, editores, diagramadores, colunistas, colaboradores e 

publicitários envolvidos na produção e formatação da publicação semanal. O conteúdo a 

ser aprofundado nas próximas páginas, o editorial da publicação, situa-se sempre junto 

ao sumário da edição. Sendo assim, é possível ver se o assunto abordado na opinião de 

Marques possui destaque para uma matéria no próprio índice, e, às vezes, há chamada 

na capa. Sendo para a própria foto ou ilustração, ou com uma chamada lateral ou de 

rodapé, da capa.  

 A sede da Istoé encontra-se na cidade de São Paulo e possui sucursais em 

Brasília e no Rio de Janeiro. Istoé, assim como grande parte dos veículos de 

comunicação impressos, tem a pessoa que detém o cargo máximo na redação, assinando 

a seção que publica a opinião da revista. Os nomes variam, na Super Interessante é 

Direto da Redação, na revista Veja, Cartas da Redação, e na Istoé, Editorial. Todas estas 

seções têm a mesma intenção. Imprimir a opinião daquela equipe, daquele meio e do 

jornalista ou de quem o escreve.  
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  5.1 _ Jornalismo informativo e opinativo na Istoé 

 A visível prioridade das revistas são as reportagens, longas, com mais de quatro 

páginas e boas e grandes fotos. Porém, há espaço também para as notas, as meia 

páginas, metade anúncio, metade jornalismo, as matérias de uma página, do que couber 

e tiver de ser publicado. O jornalismo de revista, não só na Istoé, mas como em muitas 

publicações, é dinâmico. Precisa estar adaptado aos inúmeros modos de se fazer 

jornalismo. Determinar critérios os quais elenquem o que está previsto e não pode sair 

da pauta da próxima edição de modo algum e o que está e caso haja necessidade, como 

a entrada de um anúncio grande, saia da pauta.  

 A linguagem utilizada na revista é o mais próxima do leitor possível, são poucos 

os casos em que as matérias são relatadas com termos cultos ou pelo menos, fora do 

cotidiano do senso comum da sociedade. Editorias como Brasil, no qual está inserida a 

política e a maioria dos assuntos que se enquadrariam na editoria Geral dos impressos 

diários, utiliza de termos não tão coloquiais como as demais editorias. Pois política 

exige uma linguagem mais técnica, a fim de explicitar cargos, funções, rusgas 

partidárias e problemas sócio-políticos. 

 No total de Istoé, em seu jornalismo informativo há a cada semana, entre 12 e 16 

editorias intrínsecas ao processo produtivo de jornalismo informativo da publicação. 

Leia-se por jornalismo informativo, aquele que não é explicitado pela própria revista 

como uma parte que emite posicionamento, como as seções onde há colunistas e 

colaboradores, ou jornalistas e o próprio editorialista da Istoé assinando. Não existe uma 

emissão de opinião no mesmo tom das partes correspondentes às reportagens em relação 

às seções de opinião, como charges, colunas e editorial, por exemplo. 

 No jornalismo de opinião de Istoé, podem-se encontrar semanalmente sete locais 

na revista onde este gênero de jornalismo na revista: o Editorial , as colunas de Brasil 

Confidencial e Ricardo Boechat, inseridas na editoria Semana, cada uma com duas 

páginas formadas por notas, algumas com fotos, outras sem, há também uma coluna 

semanal assinada pelo jornalista Leonardo Attuch, onde Attuch discorre geralmente 

sobre política. Existe uma coluna com dicas tecnológicas e de equipamentos 

eletroeletrônicos, que ocupam no máximo uma página por edição, às vezes menos, 

chegando a ser publicado com meia página e a outra metade anúncio, tem o nome de 

Seu Bolso, assinada pela jornalista Joice Tavares. Mais para o fim da revista há uma 
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coluna assinada pelo jornalista Ivan Claudio, intitulada Em Cartaz, aonde o autor 

discorre sobre produtos culturais, como DVDs, livros, cinema e música. Para finalizar 

as seções opinativas de Istoé, a antepenúltima página traz a cada semana a coluna 

Última Palavra, que tem um colunista diferente, revezando-se entre quatro: o 

economista José Márcio Camargo, o jornalista Marcos Sá Corrêa, o ator e diretor 

Miguel Falabella e o cantor e compositor Zeca Baleiro. 

 É por meio de colaboradores semanais, intitulados assim pela revista, como é o 

caso dos colunistas da Última Palavra e Boechat, ou por jornalistas contratados por 

Istoé e que fazem parte de seu processo produtivo de cada edição, como é o caso do 

editorialista Carlos José Marques e dos jornalistas Octávio Costa, que assina a coluna 

Brasil Confidencial, Ivan Claudio, que assina Em Cartaz e de Joice Tavares que assina 

Seu Bolso. 

 

  5.2 _ O editorial de Istoé 

O editorial da revista Istoé aborda, geralmente, a cada semana um tema 

diferente. A variação no assunto se dá, entre outras razões, pelos mais variados modos 

que as rotinas produtivas e a linha editorial do veículo impõem ao profissional que 

assina a seção, no caso Carlos José Marques, diretor editorial da Editora Três. O 

conteúdo muda a cada semana, ou se repete e é retratado de outra forma na semana 

seguinte. É posto uma crítica de um ponto de vista díspar da sociedade em cada ocasião. 

Há casos em que os assuntos são os mesmos, e nestas situações fala-se sobre problemas 

recorrentes do cotidiano brasileiro e do mundo, como a economia, política, entre elas o 

Presidente da República, ciência, tecnologia, EUA e outros. 

 Na Istoé, o editorial está localizado junto ao índice. E como já de praxe esta é 

uma parte da revista que expressa a opinião do meio. O que está ali, escrito, é a opinião 

do Diretor Editorial representando todo o veículo. O editorial pode ser dirigido à 

sociedade num todo, a setores da sociedade e, às vezes, para poucos. Segundo José 

Marques de Melo (2003), ‘‘os editoriais são, na sua maioria, voltados ao Estado. Com 

críticas que atendem a demandas da sociedade, contudo, não respondendo exatamente 

aos interesses da sociedade.’’  
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 O fato é que muitos veículos de comunicação, antes de se posicionarem sobre 

determinado assunto, atendem aos seus interesses, sendo eles ideológicos, comerciais ou 

políticos, para depois, corresponderem aos anseios da população. Para o leigo que está 

do outro lado da página, porém, apenas lendo o editorial, aquilo soa como um auxílio ao 

seu problema, à sua reivindicação. E muitas vezes é isso que ele (leitor) encontra. E 

desta forma, a opinião da revista atende aos interesses empresariais (do próprio meio de 

comunicação) e da sociedade como um todo. 

 A quem o texto do editorial não é dirigido, não interessa, geralmente, são 

poucos. Pois os temas expostos, no mínimo, nas quatro edições estudadas de Istoé, são 

pertinentes ao interesse público. E este ideal de se dirigir a uma massa, a cada vez que 

se tem o poder de escrever um editorial, é visível. As pessoas que se interessam em ler o 

que está escrito no editorial, leem porque anseiam se informar e logo após, opinar sobre 

aquele tema. Afinal o jornalismo opinativo além de fazer com que a pessoa que está por 

trás daquele texto se posicione, ele também é informativo. É formador de opinião. É um 

conteúdo, geralmente, redigido com técnicas jornalísticas, utilizando um lead e a seguir 

uma opinião, normalmente, crítica a respeito de determinado assunto. O que Marques 

fala, como fala, e qual a relação há do assunto tratado no texto dele no editorial de Istoé 

em quatro edições é possível vislumbrar, de forma mais detalhada, na análise 

topográfica feita a seguir (ver 7). 

 

6 _ Metodologia 

Para analisar a revista Istoé, foram escolhidas quatro edições. As que serão 

utilizadas para a análise de conteúdo são: 

Quatro de março de 2009  edição 2051 

 

11 de março de 2009  

 

edição 2052 

1º de abril de 2009  

 

edição 2055 

Oito de abril de 2009 

 

edição 2056 
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O período escolhido para estudar de forma topográfica foi determinado de 

maneira aleatória. Depois, porém, ao detalhar as seções as quais seriam estudadas nas 

quatro edições, foi possível vislumbrar que as quatro seções destacadas seriam 

imprescindíveis para auxiliarem nos passos que levariam à elucidação de pistas para 

encontrar respostas ao problema. Além do fato das edições analisadas possuírem temas 

relevantes para o entendimento de muitos problemas os quais a sociedade brasileira 

enfrenta: educação, alimentação saudável, casos polêmicos no judiciário, entre outros 

assuntos. 

O que é possível por meio da análise é que entre o embasamento teórico que ela 

proporcionará também se encontra a elucidação de pistas a respeito do porque, da razão 

de um assunto ser explorado, criticado ou elogiado em uma edição e não em outra. 

O que amplia a ideia de que o contato e uma topografia minuciosa das revistas 

sejam realmente utilizados é que desta forma, elencando pontos que são ressaltados ou 

ficaram implícitos, surgem respostas a partir do momento em que se comparam eles. 

Uma cartografia que identifique os assuntos e temas como se fosse a geografia, facilita 

um entendimento de quem ler a pesquisa depois de concluída, assim como para o 

próprio pesquisador encontrar as respostas as quais procura. Portanto, ao manter uma 

ligação mais próxima com o objeto de estudo e os critérios de seleção de conteúdo 

forem definidos, poderão, sim, serem elucidados os porquês, aos quais no início da 

pesquisa geravam questionamentos. 

Aumentar e qualificar o estudo também será possível quando os editoriais, 

reportagens e capas estiverem devidamente mapeados. Depois de dar os passos 

primordiais para uma análise, como a pré-análise, a exploração do material, o 

tratamento dos resultados e uma interpretação. Sendo assim, identificar em quantas 

edições a capa tem chamada para o mesmo conteúdo que o editorial, em quais revistas a 

seção tem um assunto aquém do que está na matéria, entre outras questões serão 

possíveis com a análise. 

 Segundo Vergara (2005), ‘‘a análise de conteúdo é considerada uma técnica para 

o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de 

determinado tema’’. Com isto nota-se que há vários assuntos que podem passar por um 
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mapeamento teórico, depende, porém, o que será analisado, para assim, ver como será 

utilizada a técnica. Puglisi (2005) complementa:  

   o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou   
   simbolicamente explicitado será o ponto de partida para a identificação do  
   conteúdo manifesto (seja ele explícito ou manifesto). A análise e a   
   interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na condição dos passos (ou  
   processos) a serem seguidos. Reiterando, diríamos (...) que a contextualização  
   deve ser considerada como um dos principais requisitos, e mesmo, ‘‘o pano de  
   fundo’’ no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, 
   de preferência, socializados. (PUGLISI, 2005, p.24) 

 

O que possibilita ver com esta cartografia é que ao detalhar e definir os 

conteúdos a serem estudados, após mapeá-los e identificá-los com critérios definidos de 

acordo com uma análise conteudística, poderá chegar-se a um resultado que trará 

respostas satisfatórias às indagações iniciais. Pois ao detalhar cada uma das quatro 

seções do corpus da pesquisa - editorial, reportagem de capa, em alguns casos a seção 

opinativa Brasil Confidencial e a capa - elencando o que foi tratado de uma forma em 

um texto e o que foi dito de maneira diferente ou sequer foi explicitado em outro texto, 

são pistas e possibilidades que vão surgindo a fim de se identificar os meios ao qual o 

processo de produção do editorial deu-se em uma semana e como ele ocorreu na 

seguinte. 

 Assim como há este quesito de buscar uma identificação por meio desta 

topografia, pelo fato de que quem escreve pode estar sendo objetivo ou subjetivo, há 

também que se deter em pontos iniciais de ideias, para assim vislumbrar conteúdos 

pertinentes ao problema: 

    (...) Na análise de conteúdo, o ponto de partida é a mensagem, mas devem ser  
   consideradas as condições contextuais de seus produtores e assenta-se na  
   concepção crítica e dinâmica da linguagem. (PUGLISI, 2005, p. 13) 

 

 Surgida no século 20, nos Estados Unidos, a Análise de Conteúdo (AC) é um 

método de pesquisa usado nas ciências sociais e humanas, que permite ‘‘de forma 

prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social’’ (Carenato & Mutti, 2006, p. 682). 

 Portanto, pode-se, com uma análise conteudística, identificar elementos que 

apenas com um olhar rápido sobre o conteúdo exposto na página não teria sido possível 
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ver. É com uma observação muito atenta e criteriosa que os caminhos para se encontrar 

as diferenças e semelhanças em textos que são pesquisados podem se abrir até chegar às 

conclusões sobre eles. 

 Qualquer meio impresso que lemos tem um projeto gráfico. Desde um 

informativo a um livro. Quando uma pessoa possui o costume de ler, por exemplo, dia 

após dia um jornal, ela nota que assuntos semelhantes se posicionam no mesmo local a 

cada edição. Muda o conteúdo, porém, a localização na página permanece. Isto além de 

ser uma linha editorial, é um projeto gráfico. Os dois andam juntos. E é desta forma que 

o leitor que acompanha um mesmo veículo por um bom tempo, geralmente, ele sabe 

onde encontrar as informações as quais procura. Ele vai por editoria, por ordem. Pelo 

que às vezes, mais o interessa. 

   O caso do uso das cores ou tipos gráficos, por exemplo, que aparecem na 
   forma de receitas do gênero ‘vermelho significa paixão’ e Times New Roman é 
   uma letra que sugere seriedade. (...) Isso acontece porque jornais e revistas têm  
   um projeto gráfico que define com alguma rigidez a quantidade de colunas em  
   cada página (...) . (HERNANDES, 2006, p. 186) 

 

 Entretanto, o papel e a tipografia permanecem a cada edição de Istoé, mas a 

chamada de capa, por exemplo, não é a mesma de uma edição para outra. É por meio de 

marcas formadas pela própria revista, como fontes, cores e tamanho de fotos, que é 

possível elucidar o que um tema corresponde em nível de importância, ou não, para o 

veículo estudado. Desta forma, depois de escolher as quatro edições, delimitou-se em 

fazer uma análise baseada em quatro categorias editoriais que são: Capa, Editorial, 

Reportagem de capa e Brasil Confidencial. 

 A Capa fora escolhida pela importância que qualquer veículo impresso destina a 

ela, seja jornal ou revista, a primeira página diz em grande parte para o leitor o que ele 

irá encontrar ao folhear aquelas páginas. Optou-se pelo editorial por ser o cerne desta 

análise.  A reportagem que ganhou capa por tratar-se, provavelmente, da mais relevante 

matéria contida naquela edição e com isto, em alguns casos, ser também retratada como 

tema do editorial. E por fim, a seção Brasil Confidencial também fora elencada como 

prioritária para encontrar pistas a fim de chegar ao caminho do problema, porque é uma 

parte opinativa da revista que corrobora em certos casos com outros trechos da Istoé, 

dentre os quais se situa o editorial. 
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7_ O quadro de análise 

 O quadro a seguir representa de forma sucinta a análise conteudística de quatro 

edições da revista Istoé. Como explicitado no capítulo anterior (Metodologia) a capa foi 

escolhida por tratar dos temas mais importantes, pelo menos na teoria, que se encontram 

na revista e também porque um dos anseios da pesquisa é verificar se há relação entre a 

matéria de capa e o editorial. A manchete de uma revista é sempre algo que ganha foto 

ou ilustração artística na capa, algo que não pode deixar de ser analisado, portanto, em 

uma pesquisa que fale de revistas. Pois em muitos casos uma pauta que vai à capa, foi 

produzida por mais de semanas, designou quórum considerável de pessoas para apurar o 

assunto e com isto, é relevante também para a pesquisa. A seção Brasil Confidencial é 

mais um dos locais onde o jornalismo opinativo está presente na Istoé e, com leituras 

prévias da coluna pode-se constatar que o auxílio, pelo menos no quadro de análise 

abaixo, seria imprescindível. E o editorial, o enfoque da presente pesquisa, representa o 

posicionamento de Istoé, e o anseio do estudo, entre outros, é buscar respostas de 

porque o assunto é diferente de toda edição em umas edições e igual a pautas que estão 

naquela publicação em outras. Desta forma, com apenas alguns tópicos a respeito de 

cada assunto, logo abaixo ao quadro há uma descrição e um casamento mais detalhado 

das informações suscitadas durante a pesquisa e os autores utilizados no decorrer dela.  

 

 EDIÇÃO  
2051 

EDIÇÃO 
2052 

EDIÇÃO  
2055 

EDIÇÃO     
2056 

 
CAPA 

Foto de um 
modelo 
sentado 
sorrindo com 
uma tigela de 
comida na 
mão - 
Manchete: A 
dieta da 
inteligência 
Chamadas 
Ciro Gomes – 
Por que o 
deputado 
sumiu de cena 

Anúncio de 
duas páginas 
da Quaker 
Foto de uma 
atleta 
correndo – 
Manchete: Os 
benefícios de 
correr 
Chamadas 
Beatles – 
Nova 
biografia 
revela desejos 
proibidos de 

Foto da 
cintura para 
cima da  
empresária 
Eliana 
Tranchesi – 
Manchete: 
Exagero Ou 
Justiça? 
Chamadas 
Ciro ataca 
Dilma: ‘‘Ela 
não tem 
projeto’’ e 
Caso Camargo 

Foto do rosto de 
uma modelo, 
com os lábios 
pintados de 
vermelho e 
entorno dos 
olhos 
maquiados de 
roxo – 
Manchete: Os 
riscos do sexo 
precoce 
Chamadas 
Delúbio – Os 
novos negócios 
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e Juros – O 
que falta para 
os bancos 
reduzirem as 
taxas 

John Lennon 
e Telefonia – 
Como ganhar 
com as novas 
regras para o 
seu celular 

Corrêa – o 
congresso 
contra um juiz 

e articulações 
do ex-tesoureiro 
do PT e 
Entrevista – As 
revelações do 
cabeleireiro de 
Lula 

 
EDITORIAL 

Título : 
Educação 
longe da meta 

Título : A 
urgência de 
um bolsa – 
habitação 

Título : 
Perseguições, 
penas e 
crimes 

Título : Uma 
polícia acima da 
lei 

BRASIL 
CONFIDENCIAL  

Nota a 
salientar: 
Nenhuma 

Nota a 
salientar: 
Leonel 
Brizola 
precisou de 
dois mandatos 
de quatro 
anos para 
realizar uma 
de suas 
obsessões: 
construir 500 
Cieps no Rio. 
Será que o 
governo Lula 
conseguirá 
erguer um 
milhão de 
casas em 
apenas um 
ano e meio? 

Nota a 
salientar: 
Nenhuma 

Nota a 
salientar: 
Sem resposta – 
Sobre a 
declaração do 
ex-ministro 
Ciro Gomes à 
Istoé de que 
Dilma Rousseff 
não tem projeto 
para o País, ela 
preferiu manter-
se em silêncio. 
Segundo seus 
assessores, a 
relação da 
ministra com 
Ciro é boa. E 
não é seu estilo 
rebater esse tipo 
de crítica. 

 
REPORTAGEM 
DE CAPA 

Tamanho: 
Seis páginas 
 
Assunto 
base: Fala de 
como é 
importante, 
hoje em dia, 
comer bem, 
com os 
alimentos 
necessários, é 
possível fazer 
uma dieta 
saudável 
 

Tamanho: 
Nove páginas 
 
Assunto 
base: Muitos 
cases, desde 
pessoas 
desconhecidas 
e 
celebridades, 
a grupos que 
se reúnem 
para correr. 
Apresenta um 
panorama de 
como e 
porque é 
saudável 

Tamanho: 
Seis páginas 
 
Assunto 
base: Conta o 
drama que 
vive a 
empresária e 
sua família, 
por ter sido 
condenada a 
mais de 90 
anos de prisão 
em primeira 
instância, 
também 
utiliza de 
muitas fontes 

Tamanho: 
Seis páginas 
 
Assunto base: 
Explica, a partir 
de um caso 
ocorrido no RS, 
como é perigosa 
e danosa a 
internet a 
precocidade 
sexual que 
jovens estão 
sendo expostos 
ao entrarem em 
contato com 
este meio 
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correr  

 

 

7.1 _ A análise da revista Istoé 

Edição 2051 _ 4 de Março de 2009 (ano 32) 

Capa 

 A capa traz a imagem de um homem sorridente, com uma tigela repleta de 

alimentos que, casados com o título, entende-se por comporem A Dieta Inteligente. As 

linhas de apoio trazem Cientistas revelam como os alimentos aumentam o poder do 

cérebro e A importância de comer pouco. As duas chamadas situadas na parte superior 

da primeira página dizem respeito a política, inclusive a que fala sobre Ciro Gomes é a 

primeira reportagem da revista, com quatro páginas, sendo uma página inteira com a 

foto do rosto do político e mais três fotos no decorrer da matéria e um box. O conteúdo 

exposto na capa, porém, em nenhum momento é relatado no Editorial (situado na página 

20).  

 

Editorial 

 O que o editorial desta edição traz é um tema único na revista. Apenas Carlos 

José Marques fala do assunto, que é intitulado como Educação longe da meta. Há uma 

foto pequena que acompanha o texto, situada na parte superior do editorial, à esquerda, 

como será verificado que é comum a todas as edições analisadas. A imagem traz sete 

alunos em uma sala de aula, sendo dois deles de boné virado para trás, escrevendo em 

uma folha, como se estivessem passando por uma prova. No caso, a prova pode ter sido 

a que ocasionou o conteúdo exposto no texto, que explica o resultado de um 

levantamento da Organização Não Governamental (ONG) Todos pela Educação que, 

segundo Marques tem como membros de empresários a gestores e entidades 

educacionais, traz dados alarmantes para quem se preocupa com a educação no Brasil. 

 Marques conta que das 27 capitais brasileiras, apenas cinco atingiram as metas 

de educação estipuladas pelo MEC. Marques discorre sobre o tema dizendo que a 
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educação é primordial para o desenvolvimento da nação e que os dados são 

assustadores: o cálculo revela que menos de um quinto dos alunos da oitava série 

aprendeu o que deveria. E o que é pior: mesmo assim eles tiveram notas suficientes 

para passar de ano. É uma situação imaginável na mente de muitos brasileiros perante a 

qualidade do ensino que há nas escolas do país. Compreende-se aliado aos 

conhecimentos teóricos de Mouilland (2002) que isto que Marques está fazendo é um 

Acontecimento e Programação “voltado para o futuro, coroação de uma diferença 

incessantemente reproduzida. Mas ele também trabalha de maneira recorrente, ele 

desperta e reoferece a acontecimentos passados dos quais reatualiza o paradigma 

(Mouilland, 2002, p.74). Marques já sabia do assunto e precisava explicá-lo para seus 

leitores. Por meio do paradigma principal da pauta, que já é recorrente, afinal problemas 

de educação no Brasil ocorrem há décadas, ele elucida o lead e um breve histórico do 

assunto, mesclando com números e termos os quais critica a qualidade do ensino no 

país.  

 Só que o interessante é que o único trecho da edição 2051 de Istoé que traz esta 

pobreza estudantil a qual é definida por Marques como uma dívida secular, que só será 

resgatada quando todos os agentes da sociedade – dos pais aos professores, dos 

empresários às autoridades – unirem forças em torno desse objetivo, é o editorial. Em 

nenhum outro espaço da edição, nem notas, uma coluna, uma frase sequer, aborda o 

tema da opinião de Marques. Isto também é um processo de gatekeeper, pois o 

editorialista filtrou as informações que tinha na edição daquela semana e redigiu sobre 

um tema inédito da Istoé daquela data. “O gatekeeping nos mass media inclui todas as 

formas de controle da informação, que podem estabelecer-se nas decisões acerca da 

codificação das mensagens, da seleção, da formação da mensagem, da difusão (...)’’. 

(Wolf, 2003, p. 181-182). Com isto, Marques, provavelmente, selecionou e codificou o 

conteúdo a ser redigido, o editou e publicou-o. 

 O único texto que fala sobre educação nesta edição de Istoé sobre educação traz 

uma reportagem que se encontra na página 52, a qual fala sobre a inclusão de alunos 

com necessidades especiais em escolas comuns, devido a estímulos do Ministério da 

Educação, portanto, um assunto exclusivo do editorial encontra-se nesta edição. 

Segundo Boas (1996), ‘‘Numa revista, os critérios de clareza, ritmo, realce, ênfase é que 

determinarão (...) a escolha que deve ser feita num contexto determinado.’’ (1996, p. 

34). Desta forma vislumbra-se uma das razões que fizeram Marques optar por enfatizar 
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o assunto educação naquela semana, ora porque a edição estava com uma escassez de 

matérias de educação, ora também porque é um tema relevante, embasado em dados 

reais e que provavelmente, necessitava de critérios claros e um realce sobre ele (tema) 

ao ser abordado. 

 Marques termina o editorial falando que O País só poderá alçar a condição de 

Primeiro Mundo quando superar esse abismo educacional. Uma verdade que não é de 

hoje e que ocorre no intelecto de brasileiros que almejam uma educação melhor para 

seus filhos. 

Reportagem de Capa 

 A partir da página 72 há seis páginas dedicadas ao assunto intitulado como Menu 

Inteligente, assinado pela jornalista Cilene Pereira, contém seis fotos, sendo cinco de 

cases da reportagem. A linha de apoio do texto é A ciência comprova que a comida 

certa tem o poder de aumentar a capacidade de raciocínio, aprendizado e memória. 

Entre os muitos assuntos da edição 2051 de Istoé este foi determinado como capa. 

Havia na revista fatos não menos importantes no mundo da política, na economia, na 

cultura, porém, foi a editoria Comportamento que manchetou Istoé naquela semana. 

Entende-se desta forma que Istoé, por meio de sua produção jornalística, utilizou de um 

Acontecimento Pré-Construído (Mouilland, 2002, p.64), pois ‘‘o campo de jogo é 

balizado por limites interiores que programam acontecimentos parciais dentro do 

acontecimento dominante’’. Sabia-se que era uma pauta atemporal, pois em qualquer 

semana que a revista precisasse o assunto poderia ser publicado, era um acontecimento 

pré-construído pela própria Istoé.  

 O fato foi abordado pela revista em cima de pesquisas sobre a alimentação para 

os seres humanos. O valor notícia mais provável para trazer a pauta e ser manchete em 

Istoé foi o ineditismo. Pois nas primeiras linhas a repórter diz no primeiro estudo feito 

em seres humanos. Ora, se é o primeiro e Istoé está publicando é algo jamais visto e, em 

consequência, inédito. A reportagem trata de forma peculiar, detalhada, dá dicas de boa 

alimentação, ensina, tenta reeducar a forma das pessoas se alimentarem. Ao ler a 

reportagem, provavelmente, os leitores tentem se alimentar melhor, que comam 

produtos mais saudáveis, com horários mais regrados, pois como a própria matéria diz a 

ciência comprova que a comida certa tem o poder de aumentar a capacidade de 

raciocínio, aprendizado e memória.  
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 Para complementar a importância de um Menu Inteligente ao longo da 

reportagem há um Box que percorre o rodapé de quatro páginas intitulado Neurônios 

bem nutridos e abaixo Conheça alguns ingredientes do cardápio para o cérebro. No 

decorrer deste Box há uma foto de cada alimento, seu composto ativo, se é ômega 3, 

vitamina C ou E, e o que faz de bem para o corpo e para o cérebro cada alimento. Há 

cases com fotos, de crianças, jovens, adultos e idosos que aderiram à dieta saudável, ao 

Menu Inteligente. 

 Pode-se observar, então, neste exemplar de Istoé, que foi tratado um tema único 

na edição inteira no editorial. Por no mínimo, dois critérios, ênfase e ineditismo no 

tema. Afinal, nenhuma outra seção da publicação inteira trata do tema, com isto, 

transparece como um assunto de suma importância para a revista e que suscita 

publicação e que, ao mesmo tempo, é exclusivo daquela seção de opinião do meio. 

 

Edição 2052 _ 11 de Março de 2009 (ano 32) 

Capa 

 A descaracterização do exemplar está visível nas primeiras páginas desta edição. 

Ao chegar às mãos do leitor, esta edição de Istoé, não possui uma capa com 

informações na primeira página como de costume e sim, na terceira. Isto porque há um 

anúncio, e foi constatado nesta pesquisa, principalmente com esta edição, que há uma 

lógica comercial que faz parte das rotinas de produção do jornalismo. Por mais 

relevante e inédito que fosse o assunto da capa, a manchete no caso, ela teria de recuar 

duas páginas, pois a Quaker havia pagado pelas duas primeiras páginas. 

 As linhas de apoio da manchete Os benefícios de correr são: A corrida se torna 

o segundo esporte mais popular nas metrópoles brasileiras e A medicina esportiva 

mostra como ela previne o envelhecimento, ajuda a emagrecer, aumenta o bom humor e 

melhora a autoestima. Até então, constatações importantes com algumas novidades, no 

caso, ineditismo, como por exemplo, descobriram que a corrida está apenas atrás do 

popular futebol nas grandes cidades brasileiras. Uma atleta, com um belo físico, 

respirando ou inspirando e correndo em uma pista de caminhada provavelmente, com o 

fundo que aparenta ser uma cidade, pois está desfocado, ilustra a capa.  
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 As chamadas da parte superior da capa são: Beatles – Nova biografia revela 

desejos proibidos de John Lennon e Telefonia – Como ganhar com as novas regras 

para o seu celular. Mais uma constatação de que Istoé fala com o leitor como se fosse 

alguém próximo é o uso do termo seu, poderia ser os aparelhos celulares, mas, a revista 

utiliza seu, que significa estar próximo do público-leitor e, faz com que os leitores 

sintam isto, sendo assim, causa uma identificação ainda maior com a revista. 

Editorial 

 Intitulado A urgência de um bolsa habitação o editorial de Marques nesta 

semana prioriza um tema quase único na edição. Não fosse uma nota situada na coluna 

Brasil Confidencial, assinada pelo jornalista de Istoé, Octávio Costa, que faz parte da 

seção Rápidas, dizendo assim: Leonel Brizola precisou de dois mandatos de quatro 

anos para realizar uma de suas obsessões: construir 500 Cieps no Rio. Será que o 

governo Lula conseguirá erguer um milhão de casas em apenas um ano e meio? 

 A nota da coluna Brasil Confidencial pode, porém, passar despercebida por um 

grande número de leitores, que inclusive leem o editorial. Só que esta foi uma forma de 

identificar que nesta edição o tema do editorial não é unívoco na revista e sim, tem um 

parceiro, um colega de redação provavelmente, afinal Marques e Costa são membros da 

equipe de Istoé citados no Expediente. A constatação veio mais uma vez, por uma 

análise topográfica dos conteúdos expostos em Istoé. 

 Os critérios de noticiabilidade são as formas que os jornalistas encontram para 

justificar a escolha de fatos que viram notícia. Eles acabam por tornar-se um recorte da 

realidade e, por meio de diferentes ângulos vistos como importantes para os jornalistas, 

são realizadas reportagens, notas e boletins que ilustram de forma peculiar o 

acontecimento. “A seleção dos fatos é um processo que deve ser realizado com rapidez, 

portanto, os critérios usados devem ser flexíveis (...).” (Wolf, 2003, p.199). Sendo 

assim, pode-se verificar que a notícia sobre o bolsa habitação tenha surgido de última 

hora, desta forma, a nota na coluna de Costa não deixaria de falar do assunto, mas o 

enfoque principal sobre este acontecimento encontrou-se, nesta edição, no editorial. 

Devido ao fato de os critérios serem flexíveis, pode Marques ter mudado seu texto e 

escrito sobre o programa de Lula, como pode simplesmente ter redigido há bastante 

tempo e não alterado nada, pois, sabia da informação e ela não estaria presente em outro 

local da revista com mais destaque do que na seção assinada por ele próprio. 
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 Marques começa o texto falando que nos Estados Unidos o setor imobiliário 

enfrenta dificuldades, enquanto aqui no Brasil, a indústria de construção segue a pleno 

vapor. Logo abaixo, o editorialista ressalta que a ideia do programa é Pilotada 

diretamente por Lula e foi concebida como uma espécie de “bolsa habitação”. Que esta 

ação irá ajudar a reduzir, pelo menos em parte, caso atinja, pelo menos a metade que 

hoje é beneficiada pelo Bolsa Família, já será uma conquista e tanto, pois no Brasil há 

um mar de favelas espalhados em todos os cantos. 

 Há uma dúvida que Marques deixa no ar, dizendo que deseja saber, de onde e 

como virão os recursos. A ministra-candidata presidencial, Dilma Rousseff, diz que o 

total de dinheiro a ser lançado na empreitada será tão volumoso quanto o do PAC. 

Está na casa dos bilhões. Marques, assim como grande parte da mídia brasileira já trata 

a ministra-chefe da Casa Civil como candidata presidencial, afinal, como é dito na nota 

da coluna de Costa, falta um ano (na época) para as eleições presidenciais e, como se 

sabe uma campanha se começa bem antes do tempo previsto por lei.  

 A foto deste editorial é um conjunto habitacional com casas padrões, que serve 

bem para ilustrar a ideia do editorialista que as casas serão uniformes e virão para 

melhorar a qualidade de vida no país. Marques ainda salienta que Dilma e (Guido) 

Mantega, o ministro da Fazenda, chamaram para uma conversa reserva os 

governadores José Serra, Sérgio Cabral e Aécio Neves, tal atitude a fim de fazer do 

pacote de habitação uma espécie de plataforma eleitoral pluripartidária, sem 

assinatura isolada de um PT, um PSDB ou um PMDB. Depois desta frase restam 

poucas linhas para Marques concluir seu texto e que se observa, que se torna possível de 

identificar é que neste caso em específico, desta edição, o editorialista não fez críticas 

negativas ao governo. As críticas do texto são para os problemas do Brasil, como 

favelas, desigualdade, mas em nenhum momento ele diz que a ideia de um plano de 

habitação para uma massa de desabrigados ou favelados será ruim, bem pelo contrário, 

o intuito do editorial desta semana é salientar uma boa ação do governo, o texto é sim 

dirigido ao governo, e de forma crítica, mas a favor do Estado. 

Reportagem de Capa 

 A partir da página 82, as próximas nove páginas compõem a reportagem que 

ganhou capa. É assinada por dois repórteres e conta com a colaboração de outra 

jornalista de Istoé, citada ao final da matéria. São nove fotos, umas maiores do que as 
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outras para o tom harmônico à diagramação e à leitura. Há sete boxes no decorrer do 

texto, todos com dados e/ ou dicas de como se exercitar adequadamente, mesmo o leitor 

não sendo um atleta e sim um iniciante. Maneiras de como se alimentar melhor, cases 

de atletas e grupos de pessoas que representam os benefícios de correr na sociedade 

atual também são apresentados ao longo texto e dos boxes. 

 O título da matéria é Nascidos para correr com a linha de apoio já dando uma 

ideia do porquê do enunciado acima, explicando Milhares de atletas estão aproveitando 

os benefícios do mais antigo esporte do mundo – descubra o que você precisa para 

também ser um deles. O texto inicia falando que se em algum dia está de mau humor, 

dormiu mal e pensa que o melhor a fazer é sair correndo por aí para fugir de tudo isso? 

Pois bem, siga seu instinto: corra. 

 Mais uma matéria ligada à saúde da sociedade que manchetou Istoé. Mais um 

grande espaço para um conteúdo ligado ao bem-estar humano, à saúde, à vitalidade. 

Verifica-se assim, que a revista valoriza, sim, conteúdos relativos a melhorias no padrão 

e na qualidade de vida de seus leitores. Durante a matéria, é ressaltado em diversos 

pontos, por exemplo, em trechos que estão em negrito, como é importante correr e o 

quão bem faz: Os atletas mesmo que durmam pouco, conseguem ter um sono 

reparador. É um pedido do organismo. Em um dos muitos boxes que têm no decorrer 

da reportagem há explicações de no mínimo 15 órgãos do corpo e condições que podem 

vir a ficar melhor em relação à sua saúde, se praticar corrida: sono, antienvelhecimento, 

cérebro, coração, pressão arterial, pulmões, entre outros. Sendo assim, com o conteúdo 

brevemente explicitado sobre o que há nesta reportagem de capa de edição de Istoé, é 

possível constatar que além de ter um viés voltado à saúde do leitor e um padrão melhor 

de vida dos seus leitores, Istoé dá grande espaço a assuntos como este. Somando as duas 

edições analisadas do mês de março - são 15 páginas que as duas manchetes utilizaram 

– há um número expressivo quanto ao total de páginas publicadas em duas semanas. 

 

Edição 2055 _ 1º de Abril de 2009 (ano 32)  

Capa 

 Neste exemplar Istoé traz a manchete Exagero ou justiça? (em caixa alta e letras 

garrafais) e uma linha de apoio dizendo: Eliana Tranchesi proprietária da Daslu 



50 

 

 

condenada a 94 anos de prisão. Há duas chamadas na parte superior da primeira 

página, as duas com o tema de política. 

 A imagem da capa traz uma foto da empresária Eliana Tranchesi da cintura para 

cima, debruçada sobre uma poltrona branca e com suas joias à mostra. São três 

reluzentes pulseiras no braço direito e um relógio dourado e uma pulseira da mesma cor 

no esquerdo. Ainda há um colar dourado no pescoço de Eliana escrito Daslu, o nome da 

famosa e polêmica grife da qual ela é proprietária. 

 Ao abrir a revista, como de praxe, as quatro primeiras páginas são anúncios. 

Após eles, há a entrevista da semana, com Sally Headding, uma parapsicóloga norte-

americana que ganha popularidade na tevê ao mostrar como ajuda a polícia na 

solução de crimes hediondos. Há uma foto de Sally que ocupa uma coluna e meia da 

primeira página da entrevista que tem o espaço de três páginas. Sendo que em duas 

delas, não a que está com a foto, existem boxes com aspas para trechos das falas de 

Sally que estão na entrevista. Cada box ocupa duas colunas e tem uma foto para ilustrar 

a fala da parapsicóloga. 

 Após a entrevista há um anúncio de uma campanha publicitária que segue por 

nove páginas, da operadora de celular Tim. Depois da sequência de páginas sem 

informação vem o Expediente da revista, que ocupa lugar fixo de uma coluna e meia ao 

lado da seção Cartas. No expediente consta o endereço da redação de Istoé, das 

sucursais no Brasil, telefones de contato, e todos que fazem parte do processo produtivo 

da revista, como diretores, editores executivos, editores, repórteres, colunistas, 

colaboradores, diagramadores, apoio administrativo, serviços gráficos, operações, 

marketing, assinaturas e publicidade. 

 Como citado acima, ao lado do Expediente, vem a seção Cartas. Na seção são 

publicadas as opiniões de leitores do Brasil inteiro sobre os assuntos abordados nas 

edições anteriores. Quando necessário, as correções sobre qualquer reportagem, nota ou 

explanação que houve de forma equivocada na Istoé, são publicadas após as Cartas, na 

mesma seção. 

 Após as Cartas vem o Índice, que assim como o Expediente determina um 

espaço fixo para o Editorial. Há chamadas para 12 reportagens da edição nas duas 

páginas que compõem o Índice. O assunto de maior destaque do Índice é a chamada 
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para a reportagem de capa, com uma foto que ocupa a parte de cima do Editorial inteira. 

Na página ao lado, dividem-se sete chamadas para matérias com fotos e uma breve 

legenda para cada assunto. Sendo que a de maior ênfase no quesito tamanho é uma 

matéria que fala sobre as mudanças que o governo francês pretende fazer em Paris, para 

deixá-la mais moderna. Em ordem de tamanho, há uma chamada para Artes Visuais 

sobre uma exposição de arte russa, na Capital Federal. Também há uma chamada para a 

matéria que tem destaque na parte superior da capa, que trata de uma questão em que 

um juiz está contra o Congresso Nacional a respeito de uma autorização de um juiz que 

provoca alvoroço entre os políticos do Senado.  

 Abaixo, com o mesmo tamanho de destaque no Índice, há uma chamada com 

uma foto de um menino tocando sanfona para dizer aos leitores o quanto esse 

instrumento é atual. Ainda há chamadas sem foto para quatro matérias de Medicina, 

Economia, Tecnologia e Ciência. Para finalizar há um Box fixo com a cartola Seções, 

dizendo em que página encontram-se cada uma delas: Entrevista, Cartas, Semana, 

Brasil Confidencial, Ricardo Boechat, Leonardo Attuch, Gente, Seu Bolso, Em Cartaz e 

Última Palavra. 

Editorial 

 No Editorial situado na página 20, intitulado Perseguições, Penas e Crimes, o 

autor Carlos José Marques (diretor editorial de Istoé) inicia falando que já é corriqueiro 

ver-se na sociedade brasileira a prisão ruidosa de empresários e políticos. Ao dizer isto, 

Marques já dá indícios que respondem à pergunta feita lá na capa, se é Exagero ou 

Justiça? o caso da prisão da empresária Eliana Tranchesi, que realmente teve muito 

alarde na mídia nacional. Depois Marques diz que a execração pública de notórios 

personagens antes da completa apuração dos fatos. É um coquetel inusitado, que você 

já viu por aqui, a moldar a Justiça brasileira dos tempos modernos. 

 Portanto, entende-se que ao falar execração, termo não muito usual no dia-a-dia 

do brasileiro, Marques diz em outras palavras, que há um extremo horror a quem faz 

isto. Uma aversão aos personagens populares da mídia brasileira, antes mesmo, segundo 

Marques, de apurar os fatos e ver se é preciso tomar aquela atitude.  

 Como na análise da edição 2051, nesta publicação de Istoé pode-se verificar que 

há um Acontecimento Pré-Construído, segundo Mouilland (2002). Pois Marques e o 
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Brasil inteiro (ou quase todo) já sabiam que a empresária seria julgada, no entanto, 

poucos ou quase ninguém fazia ideia de que Eliana seria julgada em primeira instância a 

quase cem anos de prisão. 

 Ao utilizar termos como você, Marques deixa claro que há uma compreensão, 

uma parceria com o leitor que o acompanha em seus textos semanais. Você nada mais é 

que o leitor. Que as pessoas que leem seus textos e já viram ele falar, em outro 

momento, de casos similares, onde a Justiça do Brasil parece abusar de seu poder para 

assim, satisfazer o senso comum. É a utilização, novamente, de uma linguagem 

opinativa que busca identificação, uma relação próxima com seu público leitor.  

 A expressão “um coquetel inusitado”, perpassa uma ideia de que ao beber aquela 

informação o leitor verá que é um gosto diferente do normal, é algo díspar do cotidiano. 

Após isto, Marques diz O debate sobre eventuais exageros ganha as ruas. Querendo ou 

não, a resposta para a pergunta lá da capa esta aí, nesta frase. Se o debate do exagero 

chegou às ruas, segundo ele, está dito que para Marques, e em consequência para Istoé, 

a condenação a quase um século de cadeia para a empresária, é um exagero. 

 Ainda antes de acabar o primeiro parágrafo, Marques muda o tom da crítica e 

transfere o viés do assunto para os poderes, questionando: Os poderes, Legislativo e 

Judiciário, entram em confronto. Quem julga e quem é julgado? Pois havia partidos 

políticos que detinham provas que não apenas de sonegação de imposto Eliana 

Tranchesi e a Daslu viviam, faziam também, doações legais. E a polícia entrava na 

jogada, então, como suspeita de possíveis barbeiragens, observa Marques. Em nenhum 

momento o autor usa de primeira pessoa singular para referir-se aos temas dos quais 

fala, mas as ideias que ele exprime ao decorrer do texto deixam claro que é ele sim, 

quem está falando, como por exemplo: Mas impressiona o grau de contaminação dessa 

praga por todos os setores.  

 No começo do segundo parágrafo Marques volta ao mote central do assunto e 

diz que para confirmar uma perspectiva de ser forte e competente, a polícia utiliza 

símbolos. Símbolos estes citados por ele, como Quanto mais poderosos, melhor. Tenta 

apagar a velha pecha de só seguir setores mais humildes da sociedade. Passando a 

mensagem de que há um desgosto de grande parte da sociedade em saber que apenas os 

menos avantajados financeiramente eram julgados e presos. Somente eles, os pobres, 

que Marques referiu-se como humildes, sofrem com as penas impostas pelo judiciário. 
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 Marques, porém, depois ressalva o quanto é importante prender pessoas 

corruptas seja como for a operação, dizendo o objetivo de buscar e prender culpados, 

sejam eles quem forem ou onde estiverem, é nobre. Para finalizar Marques expõe a 

opinião da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que acompanha todos os casos 

jurídicos do país, uns de forma mais incisiva outros menos, dizendo que a Ordem viu 

como arbitrária a prisão da empresária. Pois ela foi condenada em primeira instância e 

não apresentava ameaças à investigação. Marques termina o texto dizendo que há uma 

diferença, uma distância entre o combate à impunidade e a banalização da prisão. 

 Em nenhum momento Marques faz referência à matéria de capa, que fala do 

mesmo assunto que ele expôs em duas colunas. O que ajuda a entender que o Diretor 

Editorial de Istoé, Carlos José Marques, pode em algum momento, estar limitado a falar 

sobre determinado assunto, porque Istoé exige, ou melhor, necessita que ele redija sobre 

o tema. Pois como relatam Goding – Elitot (apud Wolf, 2002) ‘‘existem técnicas e 

restrições no processo organizacional das notícias’’ e em consequência, das ideias 

explicitadas pelo Diretor Editorial.  

 Verifica-se então, que ao falar do mesmo tema de um assunto já existente na 

mesma edição, que inclusive é a manchete, Marques reforça o pensamento de que os 

jornalistas, por serem formadores de opinião, devem ser enfáticos ao falarem de 

acontecimentos recorrentes no mesmo veículo e edição ao qual se escreve: ‘‘Nosso 

objetivo básico na comunicação é tornarmo-nos agentes influentes, é afetarmos outros, 

nosso ambiente físico e nós próprios, é tornarmo-nos agentes determinantes (...) em 

suma: nós nos comunicamos para influenciar (...).’’ (Amaral, 2001, p. 14) 

Reportagem de Capa 

 Por ser manchete nota-se a importância do tema para Istoé. A pompa do assunto 

é tratada das formas mais exaltadas possíveis pela revista. Um exemplo é que a 

reportagem é assinada por ninguém menos que o Diretor Editorial Adjunto, Luciano 

Suassuna, e conta com a colaboração de seis jornalistas que assinam no fim da meia 

dúzia de páginas dedicadas ao assunto. Nas duas primeiras páginas há uma foto de uma 

página e meia da empresária condenada. 

 O título da matéria é O peso de uma condenação com uma linha de apoio que 

diz Eliana Tranchesi é um ícone dos negócios de luxo, vive um drama pessoal e agora 
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enfrenta uma pena de 94 anos de prisão por crimes econômicos. O País debate se 

houve exagero ou justiça no seu caso. É com esta última frase da linha de apoio que 

mais uma vez é posto à prova o que está escrito na capa, afinal é exagero ou justiça a 

condenação da empresária? O texto começa com um case de um jornalista paulista de 

72 anos, Antônio Pimenta Neves, que foi condenado a 19 anos em primeira instância 

(Eliana foi a 94) por ser assassino confesso de sua ex-namorada e, depois conseguiu 

reverter a pena para 15 anos. No outro parágrafo Suassuna conta que alguns quilômetros 

de distância da casa de Pimenta Neves a empresária Eliana Tranchesi, 53 anos e em 

tratamento contra o câncer, teve de vestir calça bege e camiseta branca, uniforme 

obrigatório da penitenciária feminina da Capital (São Paulo). Com estas palavras do 

segundo parágrafo do texto que segue por seis páginas, com 10 fotos, pode-se 

identificar que o drama dito na linha de apoio do título é o tratamento do câncer, uma 

doença que acomete todas as classes sociais. Também é possível vislumbrar que a forma 

de comparação utilizada por Istoé para tratar o assunto reforça a tese de que para a 

revista a condenação é sim, um exagero: Isso é uma excrescência, afirmou à Istoé o 

jurista Hélio Bicudo, 86 anos, vice de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo e com 

larga militância em defesa dos direitos humanos e dos perseguidos pelo regime militar.  

 Há também um Box na parte de baixo, no centro, da terceira e quarta página, 

contando como foram as prisões de outros famosos e também ricos no Brasil. Há uma 

foto e um breve texto explicando como o ou a pessoa foi julgada, são eles: Fernandinho 

Beira-Mar, Suzane von Richthofen, Aécio Pimenta Neves e Nicolau dos Santos Neto. 

Dos quatro exemplos citados no Box, apenas o traficante teve uma pena maior que a de 

Eliana, sendo condenado a 110 anos de prisão. 

 Até que ponto uma revista trata de assunto, o taxa como exagero dos órgãos 

julgadores, no caso a Justiça? Com uma abrangência nacional como tem Istoé, fica claro 

que a intenção era de sensacionalizar o tema, ou no mínimo, colocá-lo nas rodas de 

conversa país afora. A linha de apoio reforça esta ideia do pesquisador ao dizer O País 

debate se houve exagero ou justiça no seu caso. Para Melo ‘’(...) o editorial afigura-se 

como um espaço de contradições. Seu discurso constitui uma teia de articulações 

políticas e por isso representa um exercício permanente de equilíbrio semântico. Sua 

vocação é a de aprender a conciliar os diferentes interesses que perpassam sua operação 

cotidiana.’’ (Melo, 2003, p. 104) Sim. É desta forma que o editorial não teve a 

necessidade de falar sobre o drama pessoal de Eliana, o câncer, não abordou assuntos 
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familiares e problemas que a empresária tem fora os que a condenam, nada disso foi 

preciso ser explicitado pelo editorial, pois aquele espaço afigura-se a ser contraditório. 

 Esta contradição pode ser a favor, ou contra o assunto tratado no Editorial, neste 

caso, contra. Deixando claro que a opinião do editorialista é que quanto ao que está 

exposto na capa, entre Exagero ou Justiça?, Marques considera exagero, e a reportagem 

de capa, também, explicitado com o que é exposto no decorrer dela, principalmente por 

meio de fontes, como renomados promotores, juízes, integrantes da OAB e autoridades 

no quesito justiça brasileira, ainda valendo ressaltar como é o último parágrafo da 

matéria de capa: As condenações ao exagero da sentença e a decretação da prisão da 

proprietária da Daslu, que não oferecia risco ao andamento do processo e está sob 

tratamento de uma metástase, podem, ao contrário, comprometer o princípio de que 

todos são iguais perante a lei. No caso de Eliana, se fosse condenada por crime 

hediondo, a pena teria sido menor. Então, para reforçar a ideia de que a pena 

empregada na empresária foi um exagero, no fim das seis páginas, desta vez, há este 

trecho que demonstra - mesmo que de forma leve - a opinião do(s) jornalista(s) que 

redigiu (giram) a reportagem. 

 Por meio deste trecho da análise verificou-se que o valor-notícia importância foi 

utilizado por Marques na produção de seu editorial. “A importância de uma notícia ser 

diferentemente realçada, sublinhada ou acentuada em relação, por exemplo, aos valores-

notícia relativos (...) àqueles que dizem respeito ao produto (...)” (Wolf, 2003, p. 205). 

Pelo fato de destacar um tema já existente na edição, que outro valor-notícia senão a 

importância poderia ser levado em conta, pois ao pensar no produto, como cita Wolf, já 

há outra parte (com seis páginas) na revista que fala do mesmo assunto, então, agregar 

mais uma opinião, um posicionamento de Istoé ao tema foi uma escolha subjetiva, mas 

com utilização de no mínimo, este valor-notícia. 

 

Edição 2056_ 8 de Abril de 2009 (ano 32)  

Capa 

 Nesta edição o conteúdo da capa traz a manchete: Os riscos do sexo precoce 

como um alerta para os pais, geralmente adultos, que leem a revista. A linha de apoio da 

primeira página conta que Os perigos da erotização de crianças e adolescentes na era 
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da Internet. É um assunto que gera curiosidade, principalmente, em quem tem filhos 

jovens, que estão recém adentrando na vida adolescente ou adulta. As chamadas 

situadas nas partes superiores são Delúbio – Os novos negócios e articulações do ex-

tesoureiro do PT e Entrevista – As revelações do cabeleireiro de Lula.  

 Mais um caso de Acontecimento ou Presente Perpétuo que para Mouilland 

(2002) é o fato de manter uma notícia no meio de comunicação por mais de uma edição 

e nas outras publicações trazer informações novas, só que de um modo ou de outro, a 

notícia é perpetuada, foi identificado na edição 2056 de Istoé na coluna Brasil 

Confidencial, assinada por Octávio Costa, onde há inúmeras notas e fotos, uma delas 

diz assim: Sem resposta – Sobre a declaração do ex-ministro Ciro Gomes à Istoé de que 

Dilma Rousseff não tem projeto para o País, ela preferiu manter-se em silêncio. 

Segundo seus assessores, a relação da ministra com Ciro é boa. E não é seu estilo 

rebater esse tipo de crítica. 

 Desta forma, trazendo suítes (abordar a mesma pauta na edição seguinte), que 

revistas e outros meios de comunicação não deixam de pautar os assuntos. Ficam dias, 

semanas e até meses falando de diferentes formas de uma mesma pauta, nem que sejam 

notas esporadicamente sobre aquele tema, mas que transmitem de alguma maneira, que 

não se esqueceram daquela informação. 

Editorial 

 Com o título Uma polícia acima da lei, Marques fala mais uma vez, porém, de 

forma diferenciada da edição passada, por outro viés, sobre os abusos das autoridades 

no Brasil. Sobre o modo como agem ao prender ou efetuar uma escuta telefônica é 

abusivo. Só para constar o título da última manchete é Exagero ou Justiça? O foco 

deste texto de Marques, porém, é a Polícia Federal (PF). A foto é um policial federal 

todo de preto, de costas, com uma arma na mão e o abrigo da PF e uma touca preta. 

Marques começa perguntando A polícia controla todo mundo. E quem controla a 

polícia?A questão foi levantada por ninguém menos que o presidente do Supremo, 

ministro Gilmar Mendes (...). Como já explicitado por Tétu apud Mouilland (2002) as 

formas de se fazer jornalismo, não expõem, em momento algum uma opinião dizendo 

eu (repórter, editor ou editor-chefe) penso isto, e sim, sempre, quem fala é uma fonte. 

Isto pode-se constatar ao início deste texto de Marques, pois, ele faz uma pergunta e 

logo após diz que quem a fez, não foi ele e sim, uma autoridade. No decorrer do texto 
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Marques critica como a PF vem agindo em casos de prisões e escutas telefônicas que 

tem efetuado: Propõe Gilmar novos arreios sobre a gestão desgovernada do investigar 

e prender a qualquer custo.  

Portanto, para quem teve a oportunidade de ler o editorial da semana anterior de 

Istoé, nota-se que Marques continua a ressaltar como os critérios que estão sendo 

utilizados para prender qualquer pessoa no Brasil, desde mendigos e traficantes até 

empresários e multimilionários, são infundados. E por meio de opiniões de autoridades 

como a do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, tem sobre o 

assunto é que ele pode reforçar sua ideia, sem perder a credibilidade. Ideia esta de não 

perder a confiança de seus leitores reforçada por Scalzo (2004, p. 54) “Jornalista, como 

se diz frequentemente, deve duvidar de tudo – e eu acrescentaria: principalmente de si 

próprio. A credibilidade de um profissional começa pelo reconhecimento dos próprios 

erros’’. É normal e humano errar, mas não em um editorial, em uma seção de opinião 

que abrange as mais variadas classes sócio-culturais e formas de pensar. É mais 

aceitável em reportagens, principalmente aqueles que contenham muitos números, ou as 

matérias com cunho científico, que possuem muitos termos técnicos, possíveis e, às 

vezes, prováveis de serem errados na hora de digitar ou apurar. É por este, e outros 

motivos, que Marques e a maior parte dos jornalistas não dizem que pensam isto ou 

aquilo e sim, a fonte disse, a fonte pensa e explica assim, para desta forma, não perder a 

credibilidade e em consequência, seus leitores. 

 O posicionamento claro de Marques, neste editorial, transparece nesta frase: A 

julgar pelo resultado da última investida sem freio da polícia – que trouxe manobras 

politiqueiras na escolha dos alvos – há de se dar razão ao ministro. Ao dizer que ele dá 

ou não razão a alguém, não interessando se é Gilmar Mendes ou qualquer um, Marques 

posiciona-se, diz que concorda com tal atitude e isto simboliza também, a opinião da 

revista, que na edição anterior a esta manchetou o caso de um Exagero, segundo Istoé, 

no caso de uma prisão. É desta forma e com a leitura detalhada de toda a edição, então, 

que se elucida que o tom opinativo do editorial, e como em outra das edições analisadas, 

é tema único na edição. Na página 57 há uma matéria que fala sobre a polícia militar e 

seus treinamentos, porém, nada relativo ao que Marques explicita ao longo de seu texto. 

 Marques continua o editorial dizendo que vê como curiosa a decisão da polícia 

e que ela convenceu poucos, referindo-se ao fato de que naquela semana havia sido 
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descoberto que a PF omitiu que o PT, o PTB e o PV não foram investigados sobre 

doações e justificou de forma, como diz Marques, curiosa, explicando que as doações a 

esses partidos foram, em princípio, legais. Marques fecha o texto utilizando mais uma 

vez da palavra das fontes para realçar que o tema é polêmico e prejudicial à política do 

país: Boa parte do Tribunal Federal vê excessos na investigação. Considera 

inadmissível que se mantenha a tática de prender suspeitos apenas para interrogatório. 

Mais um posicionamento do editorialista para completar o texto: Se é do STF a palavra 

da lei, que se escreva e que se cumpra. 

 Neste editorial pode-se identificar além da capacidade opinativa do gênero, é 

que por meio dele é possível também, fazer suítes de temas e colocar a opinião que não 

deixa de ser do autor do texto, no caso Marques, nas palavras de uma fonte, no caso 

STF ou Mendes. É assim que pode ser explicado também o porquê do ineditismo, da 

opção pela exclusividade nos textos, pois nem tudo é possível de ser noticiado, ainda 

mais em um veículo de comunicação que circula a cada sete dias, sendo assim, utiliza-se 

de assuntos inéditos em partes da revista, como, às vezes, é o caso do editorial. 

Reportagem de capa 

 Da página 58 em diante há seis páginas sobre o tema intitulado Sexo cada vez 

mais cedo, com a linha de apoio Vídeo erótico com crianças veiculado na internet 

provoca escândalo e alerta para os riscos da sexualidade precoce. Com sete fotos ao 

decorrer da reportagem que é assinada por Suzane Frutuoso, que veio a Ibirubá (RS), 

cidade próxima a Santa Maria, para fazer a matéria, há também, a colaboração de três 

jornalistas, citada no fim das seis páginas. Há dois boxes, um explicando por meio de 

uma pesquisadora de um instituto que lida com assuntos relacionados à pauta e outro, 

com dados do ministério da Saúde, contando como a precocidade sexual está ocorrendo 

na vida dos brasileiros, dizendo por meio de números, que até 1980, 11% das meninas 

com menos de 15 anos haviam perdido a virgindade, enquanto nesta mesma época 33% 

dos meninos com a mesma faixa etária já haviam feito sexo pelo menos uma vez. 

 As primeiras duas páginas são quase inteiras sobre o assunto que movimentou a 

pequena Ibirubá, com pouco mais de 19 mil habitantes. A repórter inicia contando que a 

cidade é pequena, todo mundo se conhece pelo nome e o local chega a compor um 

cenário bucólico. Mas foi durante uma tarde que um grupo de três amigos estava na 

casa de um deles, jogando vídeogame e a menina de 11 anos ligou perguntando se dava 
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para ir até o local, chegando lá, um dos meninos gravou com o celular do pai do 

protagonista do vídeo (de 14 anos) fazendo sexo com a menina de 11. A cena correu a 

cidade inteira: Dias depois, o vídeo de 12 minutos vazava na internet e a 

inconsequência do gesto passou a ser de domínio público. Ao longo da reportagem são 

utilizados cases de adolescentes que iniciaram sua vida sexual bem novos. Não só aqui 

no RS, mas também em São Paulo, a fim de explicitar à sociedade que é um problema 

que acomete a todos, ninguém está livre, desde habitantes de uma cidade pequena do 

RS. 

 A matéria termina explicando um pouco como ficam as imagens destas crianças 

e adolescentes que adentram num padrão de vida adulta ainda muito jovens seus olhares 

e expressões continuam refletindo feições de crianças. Agora, assustadas, tristes e sob o 

peso da difamação. Tão precoce quanto sua iniciação sexual. 

 Verifica-se nesta edição analisada, principalmente que a relação do editorial com 

a reportagem de capa não existe. Porém ambos, editorial e manchete têm um tom de 

interesse público notório, um pelo tom das críticas a um órgão importante da justiça 

brasileira, a PF, e outra pela prestação de serviço sobre um assunto pertinente a qualquer 

pessoa que tenha crianças a adolescentes na família, que estejam iniciando suas 

cognições acerca dos mais variados temas da vida, inclusive a sexualidade. 
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8 – Considerações finais 

 O presente estudo se propôs desde o princípio, entre outros fatores, a 

compreender o processo produtivo do editorial da revista Istoé. Com o auxílio de 

diversos autores e inúmeras leituras sobre as revistas analisadas foi possível verificar 

que os valores-notícia permeiam este processo subjetivo. Por mais pessoal que seja a 

escolha do tema, independente se o assunto vai estar em algum ou outro local da revista 

a não ser no editorial, é por meio de uma escolha pessoal, mas que também não deixa de 

ter um valor-notícia agregado a ela, que é possível encontrar um caminho a fim de 

chegar a um dos muitos porquês que dizem respeito ao fato de um tema ser abordado 

com ênfase em uma semana e, sequer ter uma citação em outro trecho da edição inteira. 

 É por meio de critérios de noticiabilidade subjetivos ao jornalista que escreve o 

editorial que se sabe que um tema será ou não discorrido. Por meio do quadro de análise 

é possível observar que apenas em um dos casos o tema do editorial é o mesmo da 

reportagem de capa. Mas não seria a manchete o tema mais importante da edição e, em 

consequência, o que deve ser discorrido no editorial? Pode-se constatar que não. Pois o 

que estava escrito e foi mapeado, tornou-se o ponto de partida para a identificação do 

conteúdo explicitado. A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos acabam por se 

enquadrar na condição dos passos (ou processos) que foram seguidos, com o auxílio da 

leitura de autores que elucidam questões pertinentes ao tema. Sendo assim, com o 

quadro e as técnicas de análise foi possível mapear pistas que norteavam uma resposta 

do motivo de em uma semana falar sobre algo unívoco na edição e ou outra, repetir algo 

já existente na revista.  

 É nos momentos, como por exemplo, o que se situa a revista 2055, a qual a 

reportagem de capa é a empresária da Daslu, Eliana Tranchesi, que se nota que uma das 

necessidades do editorial é de falar para a sociedade, como, entre outras razões e 

determinações pertinentes ao editorial, falar para e com a sociedade é uma de suas 

intenções, e assim, desta forma, o autor Carlos José Marques, expõe seus pensamentos 

de forma que dizem respeito ao que ele e, por conseguinte, a revista pensam. Por meio 

de técnicas subjetivas sim, porém, esta subjetividade foi compreendida como valores-
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notícia. Pois o rigor dos valores-notícia não é o de uma classificação abstrata, com 

teorias apenas coerentes e organizadas, é também a lógica de uma tipificação que tem, 

entre outros objetivos, atingir fins práticos de uma maneira programada e que também, 

se destina a tornar possível a repetitividade de certos procedimentos. 

 Procedimentos estes que fazem com que metade das revistas analisadas, fossem 

repetidos. O caso da exclusividade, do ineditismo do assunto, e também de importância 

dele, mesmo sendo tratado em apenas um local de Istoé, o editorial. Em uma das quatro 

mapeadas, a tipologia baseou-se na ênfase do assunto, a fim de, em mais de um local 

que se folheie a Istoé naquela semana, leia-se sobre o assunto, que seja entendido, e 

também, provavelmente, debatido pela opinião pública. É com esta intenção de instigar 

as mentes dos leitores que Istoé e inúmeras publicações chegam às mãos de seu público-

alvo. Com o anseio de argumentar em cima de fundamentos claros, o que deve se tirar 

de conclusão daquele assunto. O Editorial é uma intenção não somente de demonstrar a 

opinião do veículo, mas também de instigar o leitor para que ele desenvolva seu espírito 

crítico, para que a sua vontade de questionar seja aguçada. 

 Diante deste cenário, nota-se que para reforçar o tom opinativo e enfático, é que 

a reportagem de capa acaba por tratar também o mesmo tema do editorial, ou vice-

versa, pois provavelmente o editorial é construído, redigido, após ter as pautas pré-

determinadas da edição, pelo menos neste caso, da questão enfática. Pois quando um 

editorial e uma manchete de uma mesma edição enfocam o mesmo assunto, por vieses 

diferentes, simbolizam a existência prévia um do outro. Pois se em uma edição e, outras 

que virem a retratar a mesma pauta em mais de uma parte da revista, qual seria a 

necessidade de falar mais ainda sobre um mesmo tema, senão destacá-lo? Nenhuma. 

 O francês Charadeau (2006, p.18) ‘‘as mídias não transmitem o que ocorre na 

realidade social, elas impõem o que constroem do espaço público’’, polemiza a questão. 

Pois ao editorialista explicitar sua opinião, nem que seja por meio dos pensamentos e 

com as palavras das fontes, ele está sim, construindo uma realidade para aquele tema, 

demonstrando um interesse de tornar pública a opinião dele e da Istoé, para determinado 

assunto, por mais que ele já esteja devidamente retratado no mesmo exemplar. 

 Desta forma, por meio da análise topográfica dos conteúdos, com o auxílio de 

autores, foi possível vislumbrar que os critérios subjetivos pertinentes ao autor do texto 

do editorial são acima de tudo, visíveis para quem esmiúça a revista. Pois, ao lê-la do 
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início ao fim, em todos os cantos, e ver que em apenas uma nota ou em nenhuma parte 

da edição há relatos sobre o assunto do editorial, entende-se por exclusividade a 

tentativa de produzir um texto como este. Se não há locais onde consta o mesmo tema, 

logo entende-se por algo inédito. Havendo desta forma brecha também para o oposto do 

inédito, a ênfase, o realce. 

 Pois se em metade das revistas analisadas, o tema produzido no editorial era 

único, em outro caso era quase exclusivo, pois se não fosse à nota situada em outra 

seção de opinião da revista também seria único na edição, o anseio do editorialista de 

Istoé, Carlos José Marques, é uma exclusividade nos seus assuntos. E, às vezes, esta 

vontade torna-se enfática, a fim de realçar algum tema recorrente da mesma edição. É 

possível vislumbrar assim, que permeiam o processo produtivo do editorial de Istoé, no 

caso do corpus desta pesquisa, o desejo de ser unívoco em um assunto ou dar destaque a 

outro que haja na própria edição. Com isto, nota-se que o jornalismo não é somente a 

transmissão ou comunicação de notícias e informação de atualidade, ele é também um 

meio em que se emitem ideias, opiniões, juízos críticos aos demais que compartilham 

dele. 
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