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RESUMO 

 

Esta monografia é resultado de uma pesquisa de conclusão de curso de graduação onde foram 
analisadas interferências de textos publicitários sobre textos jornalísticos. Elegeu-se como 
objeto de estudo conteúdos de revistas especializadas em moda, gastronomia, turismo, 

motociclismo e ciências, publicadas durante o ano de 2014. O objetivo do trabalho foi 
descrever como conteúdos jornalísticos estão sendo atravessados por técnicas de persuasão 

publicitária, segundo operações que se manifestam em termos textuais. A pesquisa mostra que 
as fronteiras entre textos publicitários e jornalísticos são crescentemente dissolvidas pela 
interferência de operações e referências publicitárias sobre conteúdos jornalísticos; resulta 

desta realidade um novo tipo de texto, cujo âmbito nasceria a mensagem nomeada como 
publijornalismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso Jornalístico. Discurso Publicitário. Interferências. 

Publijornalismo. 
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ABSTRACT 

 

This monograph is the result o the research of a graduate course. Were analyzed the 
interference of publicity  texts  on journalistic texts. Was elected as the object of study the 
magazines specialized in fashion content, gastronomy, tourism, motorcycling and sciences, 

published during the year 2014. The objective was to describe as journalistic content being 
traversed by publicity persuasion techniques, according to operations manifest in textual 

terms. The research shows that the limit between publicity and journalistic texts are 
increasingly dissolved by the interference of operations and publicity references upon 
journalistic content; results of this fact, a new type of text, it arise the message named 

publijournalism. 
 

Keywords: Journalistic Discourse. Publicity Discourse. Interference. Publijournalism. 
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INTRODUÇÃO 

  

O interesse pelo tema abordado neste estudo nasceu da leitura de revistas 

especializadas, principalmente em moda e gastronomia, onde continuamente se podia 

perceber que nas reportagens veiculadas, além das informações sobre o assunto abordado, as 

matérias traziam algumas marcas e dicas que pareciam uma indução para levar o leitor ao 

consumo. Isso porque marcas são veiculadas em textos jornalísticos, na maioria das vezes de 

maneira positiva, como uma forma de influenciar o leitor a consumir aquele produto. A partir 

das primeiras observações decidiu-se ampliar as leituras para sites e revistas especializadas 

não só em moda e gastronomia, mas também em ciências, turismo e motociclismo. Na 

disposição da estrutura de apresentação do texto e demais elementos jornalísticos nas revistas 

atuais percebeu-se uma acentuada transformação desses textos, caracterizada pela presença de 

marcas de informações publicitarias, o que levou, num segundo momento, à pesquisa em 

diversos meios a presença da publicidade em conteúdos de jornalismo especializado. 

Levando em consideração que a comunicação desde o século XX passa por 

transformações em busca de melhores condições de produção, nota-se melhorias desde o 

desenvolvimento tecnológico dos equipamentos de comunicação, até as técnicas utilizadas 

para a produção desses produtos, como uma maior capacitação na realização de suas 

atividades, contrário ao que acontecia em séculos anteriores. 

No jornalismo impresso a situação é a mesma. Desde que Gutenberg inventou a 

imprensa, no século XV, os equipamentos são pensados mediante a necessidade de mercado 

onde um exemplo atual são os jornais que se adaptaram às plataformas digitais e podem ser 

lidos online. À partir do século XIX a publicidade segue ao lado do jornalismo, já que o 

anúncio publicitário é uma das principais fontes de renda de uma empresa jornalística. No 

entanto, com o passar do tempo essa relação vem se modificando, a tal ponto que as fronteiras 

entre textos jornalísticos e publicitários se diluem segundo diversas operações mostradas no 

presente estudo, através das primeiras observações realizadas junto a textos. 

É possível perceber nas páginas de revistas especializadas que, em meio a variadas 

notícias, em diversos momentos os anúncios publicitários ganham prioridade, o que leva a 

inversão de papéis em um espaço que inicialmente seria jornalístico. Por isso, como problema 

de pesquisa, busca-se estudar de que maneira os textos jornalísticos estão sendo contaminados 

por manifestações publicitárias, e como tais efeitos produzem várias modificações no status 

do próprio texto jornalístico. 
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Em função das questões aqui descritas e, particularmente do problema da pesquisa 

apresentado, elegeu-se como aspecto central a análise da contaminação entre textos 

jornalísticos e publicitários. De acordo com o interesse e o anúncio do problema surgem 

questões correlatas, tais como, se a contaminação interfere na identidade dos textos 

jornalísticos e na qualidade de seus produtos e no próprio processo da noticiabilidade e, ainda, 

em que medida se está diante de uma nova forma de comunicação, que não seja 

exclusivamente jornalística ou publicitária. 

Do ponto de vista da análise, o estudo dedica-se a identificar e descrever como vem se 

processando interferências entre os discursos jornalísticos e publicitários, principalmente 

através de presenças de operações publicitárias em matérias formalmente caracterizadas por 

aspectos jornalísticos, procurando perceber em que medidas os conteúdos jornalísticos sofrem 

as ressonâncias da moldagem do discurso publicitário. Desta forma são analisadas revistas 

especializadas em moda, gastronomia, motociclismo, turismo e ciências visando conhecer o 

funcionamento de "contaminações" entre jornalismo e publicidade e do que resulta enquanto 

produto para seus leitores, buscando entender as formas textuais através das quais a 

publicidade contamina as produções de noticiabilidade. E por fim, compreender como este 

fenômeno está interferindo na noção formalmente estabelecida de jornalismo especializado.  

Desta forma, para melhor compreender o universo a ser pesquisado, o presente 

trabalho monográfico divide-se em cinco partes. 

A primeira expõe a introdução na qual se faz uma apresentação desta monografia. A 

segunda parte consta de uma revisão bibliográfica de autores que já produziram estudos a 

cerca do tema aqui abordado. Na terceira parte reúnem-se conceitos teóricos onde são 

evidenciados aqueles relativos aos discursos publicitários e jornalísticos, enunciações 

jornalísticas e publicitárias, estratégia discursiva e intertextualidade, de fundamental 

importância para a análise, que compõe a quarta parte do trabalho, onde são identificadas as 

marcas que apontam as diferentes contaminações do texto jornalístico pela publicidade.  

Na análise , inicialmente,  são apontadas informações sobre o processo metodológico, 

destacando uma metodologia qualitativa a qual trabalha com arquivos, documentação, a 

analise textos e  de mensagens publicitária e jornalística. O centro do trabalho metodológico 

prioriza análise descritiva-comparativa, no sentido de destacar as marcas que se apresentam 

através das quais se enseja a emergência de um novo texto, no caso o publijornalismo. Nestas 

condições são localizadas as interferências e contaminações no contexto de um corpus da 

pesquisa, onde se reúne as revistas analisadas. As marcas deste processo estão além do texto, 

no capítulo de análise, nos anexos cujas informações, através de imagens, aparecem 
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numeradas para fins de orientação do leitor. Por fim, na quinta e última parte, através de um 

texto reflexivo, é apresentada a finalização da monografia, fazendo um balanço sobre a 

importância deste estudo, especialmente para a formação acadêmica. 

 

  



 12 

1 ESTUDO DA ARTE - REVENDO OS AUTORES  

 

O objetivo deste capítulo é mapear a análise de autores, identificando e comentando 

ângulos abordados sobre o objeto que se pretende estudar, nomeado como publijornalismo. A 

visita ajuda a tomar contato com o caso e com as leituras que se precederam, especialmente 

quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do material consultados. Mapeando os estudos 

referentes ao tema específico, publijornalismo, no campo na comunicação, foram 

identificados em torno de 25 trabalhos, entre artigos, livros, publicações e sites que trabalham 

o tema escolhido para este estudo. Destes, foram escolhidos cinco deles para que fossem 

comentados e discutidos, sendo, um livro, um trabalho de conclusão de curso, e três artigos. 

Os outros trabalhos visitados não foram citados, pois abordam situações distantes das que se 

pretende estudar nesta pesquisa.   

Os trabalhos a seguir descritos,  apresentam diferentes ângulos conceituais e analíticos 

e foram escolhidos devido às suas proximidades com o tema aqui analisado. No entanto, 

durante todo o processo de pesquisa sobre o estudo da arte não foi encontrado nenhum estudo 

que abordasse exatamente os objetivos que a presente monografia prioriza.  

Para Leite Neto (1998), em seu artigo O admirável novo jornalismo, está acontecendo 

uma revolução silenciosa na imprensa. Segundo o autor, trata-se do fim do jornalismo 

tradicional, que a partir de agora incorpora mecanismos de publicidade e entretenimento. O 

autor tem o interesse em apontar como a publicidade se infiltrou no jornalismo, 

transformando a imprensa em "publijornalismo." Este fenômeno indica uma mudança nos 

elementos que envolvem o jornalismo ao longo de sua história. Defende que o leitor ocupava 

o lugar de espectador passivo, onde a imprensa exercia um poder de influência, sendo os 

leitores que aderiam aos jornais e não vice-versa. Uma vez que a adesão dos leitores era por 

interesse ideológico, gosto ou posição de classe, havendo assim publicações que se opunham 

umas às outras.  Neste sentido Leite Neto (1998, p. 2) afirma que […] O jornalismo pôde se 

manter, assim, no bojo do capitalismo (que, aliás, lhe deu a configuração primordial), como 

um produto excepcional: nem tanto mercadoria nem tanto cultura, mas uma mercadoria 

ideológica. 

O pesquisador  defende que o "publijornalismo" é focado apenas no produto, fazendo 

com que a noção sobre o produto se torne generalizada dentro das publicações, influenciando 

todos os processos de elaboração de um produto. Uma vez que o "publijornalismo" visa meios 

de vender o mesmo, diferente do jornalismo que considera a sua influência em determinada 

realidade e cumpre um papel cultural e ideológico em uma sociedade.  
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[...] A informação como produto, puro e simples, não significa que o valor simbólico 

da notícia tenha sido abandonado: o próprio conteúdo passou para a escala do 

consumo, e o acontecimento ele mesmo tornou-se apenas uma mercadoria aos olhos 

da rede universal do "publijornalismo" e sua espetacularização da realidade (LEITE 

NETO, 1998, p. 2).  
  

Já no seu livro O Jornalismo na era da publicidade, Marshall (2003) busca mostrar 

como os meios de comunicação mudaram, e como o jornalismo se modificou, influenciado 

pelo poder da publicidade no mundo atual. Argumenta que com dados e  citações de outros 

profissionais o seu ponto de vista. Para ele , profissionais da área como repórteres e editores 

passaram a se limitar e escrever apenas conteúdos que gerem lucro, fugindo dos preceitos 

básicos do jornalismo, defendendo a lógica de que o mercado está pautando o que deve ser 

publicado.   

No capítulo inicial Marshall (2003) afirma que “a lógica do mercado parece provocar 

uma transformação generalizada dos padrões éticos, estéticos e culturais do universo da 

informação, reduzindo aparentemente o jornalismo a uma simples esfera de sustentação para 

interesses eminentemente comerciais”. Segundo ele, o jornalista pós-moderno virou refém dos 

interesses da empresa, sendo capaz de anular o senso crítico e a capacidade de reflexão. De 

uma forma genérica, Marshall destaca a submissão da imprensa à lógica do mercado, que 

cresce cada vez mais.   

Marshall (2003) também fala sobre o "jornalismo-cor-de-rosa". Um jornalismo feito 

para não desagradar ninguém, uma vez que suas publicações priorizam layouts modernos, 

fotos hiperdimensionadas, infográficos, um maior espaço para moda, esporte, comportamento, 

previsão do tempo, isto é, conteúdos que agradam leitor, usuário, consumidor, cliente, etc. 

Deste modo, fica mais fácil atrair compradores e empresas que invistam no produto.   

 

Com tudo isso, um novo paradigma começa a nascer no universo do jornalismo. A 

lógica do capital e do livre mercado flexibiliza o conceito e o processo do 

newsmaking e a informação transforma-se em um campo de negociação e barganha 

de interesses, submetida às regras e às determinações do marketing empresarial 

(MARSHALL, 2003, p. 27). 
 

O autor também faz uma retomada história do surgimento da imprensa e de como a 

mesma foi se configurando com o passar do tempo. É neste momento que se pode perceber 

como a publicidade e o capitalismo se incorporaram ao jornalismo, transformando a notícia 

em um produto para venda. Marshall (2003) ressalta, em seu terceiro capítulo "A era da 

publicidade", sobre como a publicidade é uma estratégia capitalista, onde tomou espaço nos 

jornais e infiltrou suas características no fazer jornalístico.   
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Num primeiro momento, o jornal vira mercadoria, que submete seu valor de uso ao 

valor de troca. Num segundo momento, a notícia vira mercadoria, que fala o que a 

audiência quer ouvir. E num momento final, a própria informação vira mercadoria, 

flexibilizando o conceito de verdade e carregando os objetivos vitaminador do 

mercado (MARSHALL, 2003, p. 27).   
 

Reflete sobre a barreira quebrada entre o jornalismo e a publicidade, onde agora um 

depende do outro, a publicidade pela credibilidade do jornalismo, e o jornalismo pela 

estratégia de vender da publicidade. Nesta obra é possível ver como a sociedade se configura 

nos modelos capitalista, onde o alvo é o lucro e geração de capital, fazendo com que o 

jornalismo, que deveria ser para informar e promover uma opinião pública, se torna um 

campo de anúncios disfarçados de notícias. Marshall (2003) ainda ressalta como o público é 

afetado, pois a notícia se torna banalizada, onde os anúncios ganham espaços que num 

primeiro momento seriam destinados à informação jornalística.   

Em seu livro, Marshall (2003) aborda pontos que torna negativa a fusão entre os 

meios. Concorda-se com o autor em sua crítica ao capitalismo, pois é um livro realista, que 

expõe as transformações que o capitalismo trouxe para o jornalismo. No entanto, acredita-se 

que a carga pessimista é exagerada, uma vez que o mesmo prevê que o jornalismo, até 2020, 

irá desaparecer. Apesar de, em alguns momentos, os conceitos de Marshall (2003) parecerem 

extremistas demais, entende-se que o mais importante ao fazer a leitura desta obra foi sua 

contribuição na exemplificação de fatos que reforçam a ideia de que estamos diante de uma 

nova forma de comunicação, o publijornalismo.  

Outra referência estudada que contribuiu muito como uma das leituras iniciais foi o 

Jornalismo sedutor: a influência da publicidade na produção jornalística, de Carolina 

Rodrigues Pereira (2004). Através de um trabalho de conclusão de curso, foi proposto um 

estudo da linguagem visual e escrita do jornalismo impresso, procurando identificar sua 

aproximação e entrecruzamento com a linguagem publicitária. Para entender o fenômeno 

foram traçados percursos históricos desde o emprego dos tipos móveis, de Gutenberg, onde o 

jornalismo e a publicidade puderam desenvolver e explorar seus espaços.   

Nesta retomada histórica, Pereira (2004) relembra a era da “imprensa de um penny”, 

onde a facilidade tecnológica aparecia e, somada ao aumento no número de anunciantes nos 

jornais, contribuía para o aumento do público e da informação, que por ser de tão fácil acesso, 

atingiu um grau de saturação no final do século XX, que passou a não despertar tanto a 

atenção de seus leitores. Para retomar a atenção do leitor o jornalismo passou a investir em 

características típicas da publicidade, como por exemplo, o apelo emocional do texto. Desta 
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maneira, atividades que apenas dividiam o mesmo suporte, passaram a compartilhar também 

de características técnicas e especificas de cada área.   

Pereira (2004) analisou qual a intensidade e de que forma se configura atualmente a 

ligação do jornalismo e da publicidade. Compreende e identifica o resultado final do produto 

jornalístico, questionando se estamos diante de uma nova forma de comunicação, que não é 

mais apenas jornalística ou apenas publicitária. A autora apresentou uma análise das edições 

das revistas Trip e TPM de junho e novembro de 2004, também foram feitas entrevistas, 

sendo duas delas com profissionais de publicidade e o chefe de redação da revista Trip. Para 

entender o fenômeno, foram traçados percursos históricos de ambas as atividades, buscando 

identificar a adaptação e incorporação dos elementos da publicidade na estrutura do 

jornalismo.  

A monografia fala sobre a notícia como mercadoria, relembrando como o jornalismo 

informativo a partir do século XIX tornou-se hegemônico. Pereira (2004), discorre sobre 

como o aperfeiçoamento gráfico acabou por ser um processo fundamental, tornando-se mais 

atrativo, otimizando o potencial de suas vendas. A industrialização também influenciou a 

comunicação das empresas, que para se destacarem no mercado vão além de investimentos de 

publicidade, mas também nas relações públicas e no marketing. Deste modo, as redações 

começaram a receber diariamente releases, isto é, informações institucionais da empresa. 

Além do release a autora aborda o merchandising, que reforça o trabalho promocional dos 

anúncios, concluído que desta forma o suporte que abrigava a publicidade e o jornalismo, 

passou também a permitir a miscigenação de conteúdos, gerando um produto híbrido.  

Pereira (2004) faz também uma retomada história sobre a publicidade, importante para 

podermos entender todo o processo de desenvolvimento, desde os primeiros registros desta 

atividade na Grécia antiga, onde as mercadorias eram anunciadas oralmente, como também 

em Roma, onde surgiram os primeiros sinais de propaganda escrita. Mas, foi a partir do 

século XV, com a criação dos tipos móveis de Gutenberg que a publicidade ganhou mais 

espaço. A autora relembra que o grande salto na história da publicidade veio com a Revolução 

Industrial. Neste período a população começou a buscar mais informação, para atender a 

demanda surgiu a prensa rápida, fazendo uma produção em massa de jornais.  

Com o aumento do público, surgiu também um significantemente crescimento no 

número de pessoas interessadas em anunciar. Diversos jornais já dividiam seu espaço editorial 

com anúncios, quando, em 1836, o fundador do diário La Presse, o francês Émile Girardin, 

numa referência a esta ligação vislumbrou que “quanto mais barato for o jornal, mais leitores 

ele terá; quanto maior for o número de leitores, mais publicidade atrairá” (CORREIA, 1997,  
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p.108 apud PEREIRA, 2004, p. 19). Na mesma esteira, abalizou que “os dividendos perdidos 

através do baixo preço seriam compensados por um corpo alargado de assinantes atraídos pelo 

baixo preço do jornal e por uma expansão da publicidade” (TRAQUINA, 2004, p.65 apud 

PEREIRA, 2004, p.19). 

A autora ainda faz uma retomada sobre a importância do anunciante, uma vez que a 

publicidade era negociada nos diários através de contratos anuais. No entanto, Bennett-Bellet 

(1967) modificou o sistema, passando a aceitar anúncios diariamente e pagamento à vista e, 

em um curto espaço de tempo, todas as concorrentes adoram o mesmo sistema, fazendo com 

que o excesso de informação tornasse o mercado saturado. Pereira (2004) relembrou dados 

importantes, como por exemplo, um leitor norte americano, por volta de 1960, era exposto a 

mais de 500 mensagens publicitárias por dia, sendo que em 1990 esse número quadruplicou, 

atingindo uma média de três mil.  

 

Segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos, em 1996, a população daquele país 

dedicava, em média, 58,2% do tempo de vigília anual à obtenção de informações ou 

diversão através de alguma mídia. Fazendo uma projeção, a pesquisa indicava que, 

em 2000, passaríamos 60,5% das horas que permanecemos acordados mobilizados 

por uma mídia (PEREIRA, 2004, p.20). 

  

A autora declara também que o excesso de informação, com o tempo, se tornou 

massivo, cansando o público. No entanto, ainda existem fatos que nunca deixam de ser 

atraentes para o público, como: proximidade, sexo, violência, etc. Outra estratégia bastante 

usada para prender a atenção do consumidor e a segmentação dos conteúdos, atendendo à 

preferência de grupos distintos, ou seja, cada produto tem um público alvo. Desta forma, os 

diversos recursos utilizados para prender a atenção do público, fazem com a informação 

percam profundidade e seja transformada em produto (PEREIRA, 2004, p.22). Para explicar o 

fenômeno a autora faz uma analogia com teoria defendida por Leandro Marshall, que fala 

sobre o jornalismo "cor-de-rosa". Para a autora o capitalismo também é responsável pela 

mercadorização de toda e qualquer linguagem, sendo a publicidade a financiadora e a linha 

guia desse processo.  

 

O que a publicidade provoca é uma percepção, positiva ou negativa, dependendo da 

intenção da mensagem. Se o objetivo é a venda de um produto ou ideia, busca -se 

transmitir uma sensação de bem-estar, conforto, status; já no caso de uma campanha 

de conscientização, a mensagem é apreendida através de uma sensação de 

desconforto, provocada por uma imagem ou uma informação chocante. No 

jornalismo, a influência da publicidade é registrada por esta percepção (PEREIRA, 

2004, p.38). 
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Sendo assim, a publicidade é cada vez mais intensificada em busca de um maior 

número em vendas e para que isso aconteça é preciso mudar o conteúdo e a forma como é 

aplicada. O jornalismo de revista é a mídia mais comum de se encontrar essa transformação, 

onde os profissionais têm mais tempo para trabalhar o conteúdo. Segundo Pereira (2004), 

mesmo que de maneira indireta, o posicionamento defendido em uma matéria e a seleção do 

que será transformado em notícia são influenciados pela publicidade. A autora ressalta que 

isso não significa um jornalismo vendido, mas sim um jornalismo comercial, que tem como 

objetivo o lucro.   

 Para entender as ideias desenvolvidas em seu trabalho,  Pereira (2004) escolheu duas 

revistas, para fazer um estudo de caso. A revista TPM, direcionada para o público feminino, e 

a revista Trip, direcionada para o público masculino. Para a análise a autora usou matérias 

publicadas nas edições de junho a novembro de 2004 em ambas as revistas, e a edição de 

maio de 2004 de Trip.   

Na análise da revista Trip, ela  constatou que a sua média de página é 120, sendo 45 

delas ocupadas por anúncios de 33 diferentes anunciantes, e mesmo se tratando de uma revista 

masculina, é possível encontrar anúncios voltados para o público feminino.  A pesquisadora 

analisou todos os editoriais, que vai do perfil de artistas, até reportagens, colunas, entre 

outros, e percebeu com facilidade o gênero estético, onde o tratamento visual da revista 

também pode ser considerado uma forma de persuasão. Já o trânsito entre as formas da 

publicidade e do jornalismo acontece nos dois sentidos.   

 

Portanto, podem ser localizadas expressões do jornalismo em anúncios, ao que se 

chama “desfiguramento”, como é o caso da peça “Revista Blah!” (Figura 04, 

apêndice 1), que traz notas sobre alguns serviços e novidades da empresa e, ainda, o 

resultado de uma enquete feita na edição anterior do periódico (Revista Trip, 

mar/2004, p.37-39) (PEREIRA, 2004, p.55). 
 

Pereira (2004) encontrou também notícias com caráter de publicidade, onde percebeu 

fortes indícios de que produtos são indicados para compras, onde o veículo não tem intenção 

de mascarar seu objetivo de persuadir o leitor para a compra.  Já na revista TPM, o número 

aproximado de páginas é em torno de 90. Normalmente são publicadas por edição uma média 

de cinco grandes matérias, sendo um terço das páginas voltadas para a publicidade, com uma 

variação de 15 e 20 anunciantes por edição.   

A autora constatou que a TPM se diferencia de outras revistas femininas, inicialmente 

pela sua capa, que ao contrário da maioria, que usa diversas chamadas, cores e informações, 

reúne um mínimo de informação, facilitando a compreensão da capa. Ainda nessa estratégia, a 



 18 

revista tem um visual mais leve, com grandes espaços em branco em suas páginas. Nas 

matérias longas, uma ou duas páginas são cedidas para introduzir ao conteúdo. As mesmas 

são confundidas com anúncios, por trazer forte apelo emocional.   

 Pereira (2004), concluiu que é um fato a sociedade atual viver na busca por consumo, 

uma vez que os desejos de um indivíduo existem porque criam nele a necessidade de possuir 

determinado objeto. No objeto estudado, a pesquisadora chegou à conclusão que, entre os 

sentidos do leitor, o tato e a visão são fundamentais nesse processo. O tato revela a 

importância do papel de impressão, que transmite ao leitor a qualidade do veículo. Já a visão 

demonstra o quanto vivemos em uma sociedade de aparências, sendo ela que conquista a 

atenção do público. Tal entendimento evidencia que o jornalismo vem perdendo parte de suas 

características originais, absorvendo elementos oriundos de outras formas de comunicação 

onde a de maior destaque é a publicidade, induzindo ao consumo de acordo com os interesses 

do capitalismo.  

Desta forma, é possível observar que Pereira (2004) em seu trabalho conseguiu chegar 

a conclusões concretas de um fenômeno que está acontecendo, sendo de fundamental 

importância para a presente pesquisa, uma vez que pode-se analisar as formas como a mesma 

aplicou seu estudo e teve êxito na obtenção de resposta para seus questionamentos.  

 Na busca de outros trabalhos que complemente essa pesquisa monográfica, o artigo de 

Sampaio de Souza et al. (2010) fazem uma análise de como a publicidade se insere, 

atualmente, na narrativa jornalística e quais são as implicações éticas deste fenômeno. Para 

isso, as autoras buscaram apontar situações em que o rompimento de fronteiras entre o 

jornalismo e a publicidade acontecem. Para este estudo, foi analisado também a função da 

assessoria de imprensa, uma vez que ela transita entre o trabalho de jornalismo e marketing. 

Segundo Sampaio de Souza et al. (2010, p.03) “as assessorias usam o jornalista para 

promover os interesses de seus clientes dentro de matérias e o leitor não percebe a real 

intenção por trás desse feito”.  

A partir destas considerações, foi feita uma análise dos veículos. Com metodologia 

empírica, inicialmente foi realizada a contabilização da quantidade de publicidade inseridas 

nas edições, como também uma análise do produto anunciado, e por fim uma a semelhante 

entre o mesmo e o conteúdo total da página. Isto é, se a propaganda dialogava com a matéria 

próxima ao local onde foi publicada. Na primeira questão debatida por Sampaio de Souza et 

al. (2010), encontramos uma análise de como a publicidade se insere na narrativa jornalística 

e o quanto os jornais impressos ficam vulneráveis a interferência da publicidade em seus 

produtos por motivos financeiros, uma vez que a maior renda dos impressos vem da 
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publicidade, não das assinaturas e vendas. Já, quando este processo ocorre na internet, ainda 

existem questões em aberto, pois, de acordo com as pesquisadoras, a internet, mesmo tendo 

ganho popularidade nos anos 90, ainda pode ser considerado um meio de comunicação novo.   

 

Pode-se sugerir, então, que, em alguns veículos, ela ainda não adquiriu a sua 

linguagem própria, atuando mais como uma “nova versão” de algo que o espectador 

já conhece em outro formato. Diante disso, fica a pergunta: será que, quando 

solidificar sua linguagem própria, a internet criará uma nova dinâmica com a 

publicidade?  (SAMPAIO DE SOUZA et al., 2010).  
 

As autoras trazem considerações entre as medidas que os jornais têm adotado em 

relação as suas publicações em seus sites, com o acesso as notícias somente para quem é 

assinante, trazendo como exemplo, a página da Folha Dirigida, especializada em concursos. 

Entendem que posturas como esta não são eficazes no aumento do número de assinantes, já 

que, se o site não permitir acesso ao conteúdo, o leitor dispõe da facilidade de ir para outro 

site e encontrar algo semelhante com livre acesso.  

 

Ou seja, ao cercear essa informação, o veículo pode perder possíveis leitores de sua 

mídia online e, portanto, também ser prejudicado em seu faturamento com 

publicidade, pois não é todo anunciante que deseja falar para um grupo restrito de 

pessoas. Estas considerações sobre jornalismo on line e publicidade foram aqui 

colocadas para permitir uma maior compreensão quanto às razões de se ter 

encontrado, como consta nos próximos tópicos, algumas semelhanças na diluição de 

fronteiras entre jornalismo e publicidade observadas nas mídias on line e impressa. 

(SAMPAIO DE SOUZA et al., 2010). 
 

A mídia escolhida por Sampaio de Souza et al. (2010) para a análise, foi a versão 

impressa da Folha de São Paulo, na edição de 06 de setembro de 2009, um domingo, eis que 

as edições dominicais têm mais páginas, sendo também as que possuem maior número de 

anúncios.  

Em uma tabela anexada à pesquisa, foi possível perceber que cadernos menores e de 

menor influência ao leitor, possuem menos publicidade, diferente dos cadernos mais lidos, 

que por terem um público majoritário, consequentemente possuem maior quantia de anúncios. 

Nestes cadernos foram observados anúncios caros, como viagens, carros de luxo, mercado 

imobiliário alto padrão, etc.  

Na edição analisada por Sampaio de Souza et al. (2010), não se pode perceber 

relevantes problemas entre diálogos publicitários e jornalísticos. Exceto um caso que chamou 

a atenção das autoras. Em uma página de determinado caderno, havia uma publicidade de 

uma loja de decoração, que tinha como foco a venda do luxo, beleza e riqueza, e logo depois, 
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em um canto pequeno da mesma página, uma matéria relatando problemas sociais em uma 

comunidade de São Paulo, com foto mostrando a precariedade do local.   

Para as pesquisadoras, mesmo que o caso não tenha sido proposital, ele leva o leitor a 

não dar a atenção necessária para a informação, já que mesmo lendo sobre o drama da 

população citada na matéria, os leitores estão longes da situação e logo ao verem uma 

propaganda sobre luxo, talvez tirem o foco da reflexão que poderiam ter sofre o fato.   

Concluem também que o caderno que mais possui matérias enviadas por assessorias é 

o de cultura, já que as assessorias encaminham diversas matérias de peças de teatro, shows, 

livros, convites, etc.  

Para Sampaio de Souza et al. (2010), um convite ou presente enviado pela assessoria 

pode influenciar para que o jornalista fale positivamente de determinado assunto que o 

assessor deseja que seja mencionado na edição.  

 

Um presente mais caro ou facilidade através de uma determinada empresa pode 

mudar a visão que o jornalista tem e passar de uma postura neutra  a uma mais 

próxima. E é exatamente isso, sugere-se aqui, o que as assessorias têm em mente no 

fim do ano na hora de distribuir suas cestas. E a intenção não é apenas ser 

conhecido, mas, sim, fazer com que a lembrança do brinde recebido agregue um 

valor afetivo com a marca, induzindo a publicação da matéria a ela relacionada 

(SAMPAIO DE SOUZA et al., 2010).  

 

No caderno cultura, foi percebido um esforço estratégico para criar no público o 

desejo de consumo, sendo que, muitas vezes, o alvo principal não é a obra em si, ou o show, 

por exemplo, mas sim a editora ou então, no caso de show, a produtora.  

Outro aspecto percebido no trabalho de Sampaio de Souza et al. (2010), foi em relação 

a quantidade de publicidade referente à própria empresa Folha da Manhã, que ocorre em 

cadernos com menor espaço publicitário. As autoras indicam que isto ocorre para tapar 

buracos nestes cadernos, ou então uma autopromoção da empresa.  

O que fica bastante evidente é a dificuldade em definir o que é ou não ético em relação 

a publicidade com a informação dos produtos jornalísticos. Para isso, elas citam o código de 

Autorregulamentação Publicitária, desenvolvido pelo CONAR - Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, e o Código de Defesa do Consumidor, onde trazem tópicos 

que ressaltando a necessidade de identificar o que é propaganda.   

Sampaio de Souza et al. (2010) percebem então, que, as fronteiras entre as práticas 

publicitárias e jornalísticas cada vez mais se estreitam, e que nessa relação, sempre o 

jornalismo é atingido, sendo considerada uma traição ao público, quando permite que a 
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publicidade se insira com material exposto de forma semelhante a notícia, ou então 

permitindo que o anúncio se correlacione com a matéria.  

As pesquisadoras também analisaram o formato on-line da Revista Veja. Como o 

entrelaçamento entre a publicidade e o jornalismo, no formato on-line não é o foco do 

presente trabalho, utilizou-se apenas da primeira análise das autoras, para entender o 

fenômeno no jornal impresso.  

Assim, Sampaio de Souza et al. (2010) concluem que a única forma de o jornalismo 

ficar livre da interferência de anunciantes é os veículos de comunicação buscarem outras 

formas de aumentarem suas receitas. No entanto essa solução se torna inviável, uma vez que o 

crescimento pela busca de informação na internet aumenta, por não ser uma fonte de 

informação paga, fazendo com que cada vez mais diminua o número de assinantes nos 

veículos impressos. Sendo assim, o conteúdo jornalístico vai perdendo espaço nas publicações 

e sofrendo interferências diretas da publicidade. As autoras ressaltam a importância da 

delimitação do que é ou não publicidade. A mescla entre os dos discursos podem confundir o 

leitor, induzindo-o ao erro, o que releva uma infração ética, uma vez que a publicidade e o 

jornalismo têm funções distintas.   

Outro trabalho que contribuiu para a presente pesquisa foi o estudo de Coan (2012), 

que buscou identificar o emprego de técnicas publicitárias em textos jornalísticos. Para isto, 

em um primeiro momento, fez uma pesquisa aleatória, e na sequencia, selecionando as 

páginas que seriam analisadas em seu estudo.  De acordo com o teórico a originalidade de seu 

trabalho e relevância está na crítica sobre a interferência publicitária no jornalismo, baseado 

no livro de Marshall, já citado no início deste trabalho.  

Segundo o pesquisador, as técnicas publicitárias podem ser percebidas em textos 

jornalísticos quando os fatos noticiados são publicidade de produtos, serviços, ou marcas.  Em 

sua análise, o pesquisador percebeu que matérias veiculadas em espaço editoriais deixa 

explícita a publicidade em suas informações, sem camuflar a intenção persuasiva e o objetivo 

comercial, sendo um lucro muito mais forte para o anunciante, que tem em seu espaço a 

credibilidade jornalística, tendo um efeito muito maior que apenas um anúncio.   

Em sua pesquisa, Coan (2012) analisa o primeiro caderno do jornal Folha de São 

Paulo, datado de 13/09/2009, onde o próprio jornal traz uma notícia anunciando sua edição 

digital, em que o diretor de Circulação da “Folha” fala sobre as vantagens de aliar o periódico 

impresso com a velocidade e interatividade da internet.  

 Já em outra edição analisada, de 14/09/09, o pesquisador percebe em determinada 

notícia, que fala sobre um novo programa de Roberto Justus, que o intuito na verdade não é 
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informar sobre uma nova opção de entretenimento, mas sim a natureza publicitária, de vender 

o programa para o público, sendo que, no mesmo caderno, páginas depois desta notícia, o 

autor encontrou anúncios sobre a estreia do programa, em uma página inteira.   

Um ponto destacado foi o caderno turismo, que empregou em seu título um recurso 

linguístico da publicidade, onde a matéria que falava sobre cruzeiros marítimos, trazia em seu 

primeiro parágrafo como slogan “Se você tem vontade de fazer um cruzeiro, essa é a hora”. 

Coan (2012) revela que se trata de uma demanda de criação de produtos jornalísticos para se 

anunciar publicidade.   

Entre diversas análises do pesquisador, no caderno “Dinheiro” e na seção “Mercado 

Aberto”, traz uma entrevista com o diretor da Mini Cooper, marca da BMW, junto com uma 

foto do mesmo, encostado em um modelo conversível, que seria lançado pela marca no país, 

como uma notícia que anunciava a novidade.   

 Coan (2012) destaca sobre que em relação a todas as fotos das matérias analisadas, 

todas são posadas e esteticamente bem posicionadas e arrojadas, diferentes das do padrão de 

fotografia jornalística.   

 

As páginas da editoria de economia acabam muitas vezes servindo mais como 

suporte publicitário para potencializar interesses privados do que para atender à 

sociedade. Cada notícia da editoria econômica carrega em si a dupla perspectiva de 

informar e de persuadir, de estar simultaneamente fazendo jornalismo e publicidade  

(COAN, 2012). 
  

Outra matéria que surpreendeu o autor, e que vale a pena analisar para estimular 

questionamentos, é a notícia da abertura de um estabelecimento comercial, uma vez que o 

jornal já possui um “Guia” que presta informações de restaurantes. Além destes, o 

pesquisador analisou as capas das publicações e buscou esclarecer como o jornalismo chegou 

ao discurso “publijornalistico”.  

 Coan (2012) observou que existe sim, a interferência do discurso publicitário no 

discurso jornalístico. Em um momento em que os discursos se entrelaçam e peças 

publicitárias e matérias jornalísticas têm a mesma função, não apenas informar, mas também 

vender uma ideia. Segundo o autor  estamos vivendo um momento histórico, onde o emprego 

de técnicas publicitárias avança em textos jornalísticos. Isto é percebido na Folha de São 

Paulo, quando as notícias são anúncios do próprio veículo ou então de anunciante.   

 

Constata-se, por indução amplificadora, uma construção de sentido do produto 

midiático Folha de São Paulo, em suas instâncias de produção e recepção, no qual a 

estrutura modal de poder do discurso publicitário se funde na do discurso 

jornalístico. Há uma adesão dos destinatários -leitores imaginados a um contrato de 
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comunicação fiduciário “publijornalístico”, se não consolidada, numa tendência 

aparentemente irreversível (COAN, 2012). 
 

O pesquisador teme que, cada vez mais, o jornalismo ceda espaço para publicidade, 

não só nas peças explícitas, mas também nas estratégias inseridas em notícias jornalísticas, em 

beneficio do lucro e não da informação. Seu trabalho foi de grande valia para a presente 

pesquisa, levando em consideração todos os pontos analisados e a forma como o autor 

conseguiu comprovar o entrelaçamento de técnicas publicitárias em textos de estruturação 

jornalística.   

Como a atividade jornalística está diretamente relacionada ao direito do cidadão em 

receber informação e ter acesso à mesma, e que o papel do jornalista é informar seu público, 

pautando a veracidade dos fatos, baseado nas discussões específicas de cada autor, é possível 

perceber uma contradição entre o compromisso social do jornalista e a intenção 

mercadológica que circunda a profissão. Apesar de autores já debaterem a questão do 

jornalismo como mercadoria, é possível considerar que o fenômeno "publijornalismo" é 

recente, e que esta nova forma de comunicação, por ser pouco tratada, ainda não possuí 

significativo número de material bibliográfico.   

Após refletir sobre cada angulação dos trabalhos lidos, conclui-se que a principal 

opinião dos estudiosos analisados sugere uma reflexão sobre a ética da prática jornalística, 

onde a nova estratégia utilizada, publicidade e jornalismo, estão mudando claramente os 

conceitos da informação, colocando a veracidade e imparcialidade dos fatos noticiados em 

debate. Para identificar estas contaminações, nos próximos capítulos serão discutidos 

conceitos que servirão de embasamento para o trabalho sobre o corpus da pesquisa.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO - ELEGENDO CONCEITOS  

 

No capítulo anterior, foi desenvolvido o estado da arte da literatura a respeito do 

objeto de pesquisa, no qual vai se analisar de que forma se contaminam textos jornalísticos e 

publicitários, gerando um novo tipo de discurso. Tal revisão propõe-se a examinar como 

pesquisas e estudos tratam este fenômeno, que por ser recente reúne ainda poucas fontes, 

embora já se tenha identificado alguns registros, como por exemplo, determinados conceitos 

que serão úteis para a presente pesquisa. A intenção desse estudo é compreender como o 

fenômeno interfere na identidade dos textos jornalísticos e publicitários, gerando um outro 

texto que ultrapassa as fronteiras – jornalísticas e publicitárias.  

Em termos de ângulos jornalísticos, onde residem os interesses do presente trabalho, 

vale salientar a aproximação entre os dois tipos de texto que ensejam efeitos nos produtos 

jornalísticos e nos processos de noticiabilidade, fato que leva a perguntar em que medida 

estaríamos diante de uma nova forma de comunicação, que não é exclusivamente jornalística 

ou publicitária. Para isso, inicialmente, é necessário entender as principais diferenças entre o 

discurso jornalístico e o discurso publicitário.  

 

2.1 DISCURSO JORNALÍSTICO E PUBLICITÁRIO: ESPECIFIDADES   

 

Para entendermos como práticas publicitárias e jornalísticas se entrelaçam para formar 

talvez um novo discurso, é importante termos  inicialmente, os conceitos de discurso 

jornalístico e publicitário claro. Pois a partir deles poderemos esclarecer questões que 

nortearam a análise do corpus deste trabalho.  

      Desta forma, para compreendermos as características do texto jornalístico é 

necessário entendermos o conceito de texto. Segundo Guimarães (2004), o texto é um ato 

produzido através de regras de um sistema gramatical que, sendo uma unidade comunicativa 

responsável por influenciar o comportamento do receptor é responsável pelo efeito produzido 

no mesmo. Um texto não pode existir de forma única e sozinha, pois se compõe de uma dupla 

estrutura: uma interna, na qual compreende a forma como é organizado e a externa, vindo do 

contexto em que é produzido. De acordo com a autora o sentido da palavra texto estende-se a 

uma enorme vastidão, podendo designar “um enunciado qualquer, oral ou escrito, longo ou 

breve, antigo ou moderno” (GUIMARAES, 2004).  
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Na estrutura interna do texto, a autora o define como um conjunto hierarquizado de 

configurações estruturais, onde seus elementos internos são organizados. Já a estrutura aberta, 

segundo Coimbra (2004) é uma estrutura ligada ao contexto extraverbal.   

Para entendermos o campo jornalismo, precisamos refletir em qual o tipo de realidade 

se instala o texto jornalístico. Assim, buscamos elencar as principais características sobre as 

quais se estrutura e funciona o texto jornalístico. Ele busca narrar de maneira objetiva 

acontecimentos que devem ser compartilhados; apresenta o caráter informativo, que comunica 

ao leitor de maneira tentativamente imparcial, apresentando apenas fatos e não opinião. Sendo 

o jornalismo responsável pela amplitude e também superficialidade do conhecimento que a 

população possui sobre determinado assunto fora de sua área específica. Isto é, o discurso 

jornalístico busca uma verdade absoluta, de uma enunciação legitima, onde a narrativa é 

estruturada na veracidade. 

Assim, o jornalismo é um fato da língua, uma instituição social, onde seu papel é 

organizar discursivamente algum relato, sendo que, todo relato remete a outro. Isto é, todo 

texto jornalístico se justifica por meio de outro. Nestas condições, discurso jornalístico 

consiste em utilizar-se do discurso referencial para ter credibilidade frente ao público e manter 

sua tarefa inicial, que é a de fornecer informação para a sociedade. Além disso, se constitui 

um texto que visa sempre apontar para o leitor um mundo construído segundo suas 

competências e regras de linguagens.   

Ou seja, entendemos que o discurso jornalístico é antes de tudo o relato de 

acontecimentos, isto é, relato produzido como notícia e que chega até o público diariamente 

através de diferentes dispositivos e regras que visam oferecer a informação. Entre as 

estratégias utilizadas para dar credibilidade ao discurso referencial está a objetivação, isto é, o 

que torna algo que era abstrato em uma informação simples e concreta, de fácil entendimento 

para o receptor, um exemplo disso é o uso de tabelas, desenhos, fotografias e gráficos.  

No discurso jornalístico, vários elementos são utilizados para se conferir legitimidade 

ao texto. Isto é, os acontecimentos estão dentre os elementos que conferem grau de veracidade 

aos fatos noticiados pela mídia. Deste modo, é necessário entender o que é notícia, sendo sua 

definição relevante para que se aceite o discurso jornalístico como uma construção discursiva 

fiel ao real, de acordo com Hohlfeldt (2001), a noticiabilidade é um conjunto de regras 

práticas que abrange um corpus de conhecimento profissional que, implícita e explicitamente, 

justifica os procedimentos operacionais e editoriais dos órgãos de comunicação em sua 

transformação dos acontecimentos em narrativas jornalísticas. Reúne o conjunto de 
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qualidades dos acontecimentos que permitem uma construção narrativa jornalística e que os 

recomendam enquanto informação jornalística.  

Entre as questões que cercam o discurso jornalístico está a credibilidade, a verdade, a 

importância e o interesse, indicando o que deve ou não ser publicado. Para isso é necessário 

entender os critérios de noticiabilidade, onde apontam os valores-notícia que respondem sobre 

os fatos que devem ou não serem reportados, sendo questão primordial a busca por 

acontecimento noticiável.  

Galtung e Ruge (1999, p.71) elencaram um conjunto de fatores relevantes nessa 

construção para que um acontecimento se torne noticiável. Assim, descrevemos, a seguir, esse 

conjunto de fatores:  

- Frequência: compatibilidade entre o ritmo do acontecimento e a periodicidade do 

meio; 

- Amplitude: dimensão do acontecimento, que vai desde o número de pessoas 

envolvidas até a carga dramática do fato; 

- Clareza: quanto menor a ambiguidade, maior a notabilidade; 

- Significância: diz respeito à proximidade cultural e/ou relevância; 

- Consonância: facilidade de inserir o “novo” numa “velha” ideia que corresponda ao 

que se espera que aconteça; 

- Inesperado: acontecimento raro, com proximidade cultural; 

- Continuidade o que já foi notícia tende a continuar sendo, mesmo que tenha reduzida 

a amplitude ou tornado familiar o inesperado; 

- Composição: o valor de cada acontecimento varia de acordo com o equilíbrio do 

produto jornalístico como um todo; 

Após refletirmos sobre o conceito de discurso jornalístico, passamos a discorrer sobre 

a natureza do discurso publicitário.  

    A palavra publicidade tem origem no latim publicus (que significava público) e 

inicialmente significava o ato de divulgar, de tornar público, logo após deu origem no ao 

termo publicité, na língua francesa.   

De acordo com Rabaça e Barbosa (1987, p. 481) seu uso foi identificado pela primeira 

vez, no dicionário da Academia Francesa, em sentido jurídico. O termo publicité fazia 

referência à publicação ou leitura de leis e julgamentos. No entanto ao passar do tempo o 

termo publicidade perdeu o sentido jurídico e no século XIX passou a ter significado 

comercial: “Qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios 
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geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com 

objetivos de interesse comercial”.  

Malanga (1979) definiu publicidade como o “conjunto de técnicas de ação coletiva no 

sentido de promover o lucro de uma atividade comercial conquistando, aumentando e 

mantendo clientes”.  

Com o advento da era industrial, a concentração econômica e a produção em massa 

trouxeram uma necessidade de ampliar o consumo de bens. Desta forma foi preciso 

aperfeiçoar as técnicas publicitárias, tornando-as mais persuasiva perdendo o sentido inicial 

de ser apenas informativo.  

  

2.1.1 Classificação tipológica da publicidade  

 

De acordo com Muniz (2004), a função e os objetivos estratégicos, a publicidade pode assim: 

- Publicidade de serviço - procura divulgar serviços, como bancos ou organizações de 

cartão de crédito, quando publicam seu serviços bancários, ou então quando companhias 

telefônicas anunciam seus serviços; 

- Publicidade cooperativa - É a campanha publicitária ou anúncio que apresenta a 

técnica de compartilhamento, em que duas ou mais partes partilham os seus custos de 

publicidade; 

- Publicidade industrial - Anúncio pago enviada a um público-alvo com o fim de 

promover uma empresa ou produto. Esta técnica é aplica ao marketing industrial, na qual 

busca comunicar os benefícios do produto ou serviço, este modo de publicidade tem como 

objetivo convencer os clientes potenciais para que comprem; 

- Publicidade de promoção - Faz parte do apoio as ações de venda, através dos meios 

de comunicação de massa: rádio, televisão, cinema, jornal, revista, outdoor etc.; 

- Publicidade comparativa - Define-se como qualquer publicidade na qual o 

anunciante evidencia as qualidades do seu produto como superiores às dos oferecidos pelos 

seus concorrentes.  

- Publicidade de produto - tem como objetivo divulgar o produto, levando o 

consumidor ao conhecimento e compra. Exemplo, divulgação de carro, perfumes, eletrônicos, 

etc. 

 Entre as principais funções da publicidade está a de captar a atenção, manter o 

interesse e despertar o desejo, onde, para se concretizar tais funções, é preciso motivar o 
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subconsciente de um consumidor, influenciando nos instintos e sentimentos, com todos os 

meios de comunicação disponíveis.   

Através dos diversos meios de comunicação a criatividade está constantemente 

descobrindo novos elementos, formas e técnicas para moldar e induzir a vontade do 

consumidor, que por vezes se convence das vantagens do produto, mesmo que não esteja 

naquele momento necessitando aquisição.  

Como texto, a publicidade é considerada um modelo de discurso rápido, convincente, 

sedutor e efetivo. Podendo surgir em diversos meios, como televisão, rádio, imprensa escrita, 

outdoors, internet, catálogos ou transportes.  Para chamar e prender a atenção do consumidor, 

a publicidade desenvolveu um processo de sedução através da linguagem escolhida, das 

imagens selecionadas e dos fundos musicais utilizados (que motivam, emocionam, alegram) 

quando a mídia escolhida é televisão ou rádio, por exemplo.  

Sendo a publicidade uma mensagem paga, veiculada nos meios de comunicação com o 

objetivo de vender, uma ideia, um conceito ou um produto para um público alvo (consumidor) 

utilizando-se recursos linguísticos de sedução e persuasão através de apelos emocionais e 

racionais. Segundo Carvalho (1996):  

 

Toda estrutura publicitária sustenta uma argumentação icônico-linguística que leva o 

consumidor a convencer-se consciente ou inconscientemente. Tem a forma de 

diálogo, mas possui uma relação assimétrica, na qual o emissor, embora use o 

imperativo, transmite uma expressão alheia a si própria. O verdadeiro emissor 

permanece ausente do circuito da fala; o receptor, contudo, é atingido pela atenção 

desse emissor em relação ao objeto. Organizada de forma diferente das demais 

mensagens, a publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, ideais e 

outras elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua que lhe 

serve de veículo, sejam eles fonéticos, léxico-semânticos ou morfossintáticos 

(CARVALHO, 1996, p.13). 

            

Diferente de outros tipos de mensagem, a publicidade insere em suas entre linhas 

valores, ideais e outras elaborações simbólicas, utilizando-se de recursos da língua. 

Dependendo do gênero, ocorre uma variação no tratamento dado ao discurso publicitário, 

diversificando o uso de estruturas linguísticas.   

A publicidade busca cada vez mais referências coletivamente compartilhadas para 

modular seu dizer de forma a se aproximar do seu público-alvo e atingir seu objetivo. É dessa 

forma que o dialogismo proposto por Bakhtin (1995) se apresenta nos meios de comunicação 

de massa.   

Desta forma a publicidade obtém um espaço simbólico, uma vez que trabalha os 

imaginários de uma dada sociedade atribuindo uma significação e atualizando os seus 

sentidos. Por isso, torna-se um suporte das representações sociais. O texto publicitário se usa 
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de frases e expressões que criam efeitos de sentido, onde elabora uma nova visão de mundo, 

que acaba contribuindo para formar uma argumentação para conquistar e fascinar o 

consumidor, os mais diversos, através da nova construção de uma visão de mundo.  

Na intenção de persuadir o leitor para induzi-lo a comprar o produto ou ideia que está 

sendo comercializado, esse tipo de texto precisa estabelecer um vínculo de envolvimento com 

leitor.  Para que isso ocorra entendemos que no discurso publicitário a inter-relação dialógica 

é fator determinante, pois os recursos dialógicos são utilizados para argumentação na indução 

a aquisição. 

Em resumo, o discurso publicitário baseia-se em influenciar valores, conjunto de 

ideias, atitudes e representações, estabelecendo pontos de vista de uma classe social 

dominante. Isto, por meio de indução social, persuasão, sedução e convencimento, inseridos 

em uma linguagem específica que lhe é própria.  

 

2.2 ENUNCIAÇÕES JORNALÍSTICA E PUBLICITÁRIA 

 

Outro ponto de fundamental importância para nosso estudo é a compreensão da 

enunciação jornalística, ou seja, o modo através da qual o discurso jornalístico se apropria da 

língua para transforma-la em modalidade de discursos. Desta forma, iniciamos falando do 

conceito de enunciação.  

De acordo com o Dicionário de Linguística da Enunciação (DLE) (cf. Flores et alii, 

2009), encontramos Benveniste e Bakhtin conceitos semelhantes da enunciação, a partir disto, 

elencamos quatro critérios encontrados:  

a) a referencia (continuidade ou ruptura) à dicotomia saussuriana língua/ fala e, por 

ela, ao quadro sistêmico-estrutural;  

b) a proposição de análise da linguagem do ponto de vista do sentindo;  

c) a reflexão em torno de mecanismo de produção do sentido percebidos como marcas 

da enunciação com a produção explícita de uma teoria sobre o tema da enunciação;  

d) a inclusão do elemento subjetivo no campo dos estudos da linguagem. 

Partimos então deste primeiro mapeamento, a sistematização de um entendimento 

sobre a teoria da enunciação proposta por Benveniste. Em sua teoria o autor incorporou aos 

estudos linguísticos a noção de subjetividade, onde a mesma é a capacidade do locutor se 

propor como sujeito em seu discurso, no qual se funda no exercício da língua. Sendo verdade 

que o funcionamento da subjetividade está no exercício da língua (BENVENISTE, 1976, p. 

288).   



 30 

Neste caso, seu conceito de enunciação é a apropriação que o locutor faz da língua 

para falar, na qual a relação do sujeito com a língua se torna discurso.  Sendo assim, expomos 

abaixo a noção de enunciação formulada por Benveniste: 

 

O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz em primeiro lugar o locutor 

como parâmetro nas condições necessárias da enunciação. Antes da enunciação, a 

língua não é senão possibilidade da língua. Depois da enunciação, a língua é 

efetuada em uma instância de discurso, que emana de um locutor, forma sonora que 

atinge um ouvinte e que suscita outra enunciação de retorno (BENVENISTE, 1989, 

p. 83-4). 

 

Para Benveniste, no processo de enunciação, ao instituir-se um eu, necessariamente, 

institui-se um tu. Sendo eu e tu pessoas da enunciação, onde a primeira é o eu subjetivo e o tu 

não subjetivo. Segundo o autor “ego tem sempre uma posição de transcendência em relação 

ao tu, apesar disso, nenhum dos dois termos se concebe sem o outro, são complementares e, 

ao mesmo tempo, reversíveis”. (1966, p.286). Podemos então dizer que Benveniste vê o ego 

como centro da enunciação e afirma que a subjetividade vai se constituindo à medida que se 

tem a capacidade de dizer eu. O autor também afirma que existem duas formas de enunciação: 

Discursiva (marca de subjetividade) e histórica (não apresenta marcas do sujeito).   

Buscamos também entender a teoria de Bakthin, que concebe a língua como uma 

forma de interação social realizada através de enunciações tendo em vista a natureza dos 

textos que estamos trabalhando. O linguista  traz o conceito da língua como interação social, 

ressaltando para o fato de que a língua não é formada por um sistema abstrato de formas 

linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas sim pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação: 

“a interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua” (BAKHTIN, 1992, 

p.123).  

 

Os outros, para os quais o meu pensamento se torna, pela primeira vez, um 

pensamento real (e, com isso, real para mim), não são ouvintes passivos, mas 

participantes ativos da comunicação verbal. Logo de início, o locutor es pera deles 

uma resposta, uma compreensão responsiva ativa. Todo o enunciado se elabora 

como para ir ao encontro dessa resposta. O índice substancial (constitutivo) do 

enunciado é o fato de dirigir-se a alguém de estar voltado para o destinatário 

(Bakhtin, 2000, p.320).  

 

          Neste caso, o autor argumenta que toda palavra comporta duas face, sendo determinada 

tanto pelo fato de que procede de alguém, assim como se dirige para alguém.   

Segundo Bakhtin, “A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se 

realiza através da interação verbal dos locutores” (1992, p.127), isto é, o autor institui o 
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dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e condição de sentido do discurso: onde 

o outro está presente seja na função de quem recebe como na função de quem permite que o 

locutor perceba o próprio enunciado.  

Após entender o conceito de enunciação, avançamos nosso estudo para a enunciação 

jornalística, uma vez que é no trabalho da enunciação que os jornalistas produzem discursos. 

Na enunciação jornalística, o jornalista relata aquilo que aconteceu recentemente, por esse 

motivo, daquilo que ainda não acedeu à memória coletiva e que poderá ir gravar-se nela, em 

primeira mão, precisamente pelo fato de o jornalista enunciar (RODRIGUES,1996).  

A seleção dos acontecimentos enunciados pelo jornalista passa por um julgamento, 

elencando sua relevância e interesse para o público. Este julgamento está relacionado 

implicitamente a uma visão de mundo do jornalista, na qual considerada também ser da 

audiência. O jornalista, ao enunciar pressupõe que o público tem interesse em conhecer o que 

enuncia. Então, podemos entender que a enunciação jornalística é um trabalho de 

transformação dos fatos.    

O texto jornalístico é um ato de linguagem que consiste no desdobramento de um 

trabalho de transformação, sendo também um processo de doação de sentindo.  Nessa visão, a 

enunciação jornalística predomina o valor referencial; pressupondo a veracidade dos fatos e a 

autenticidade do relato na qual a realidade é o ponto de partida da prática jornalística, sendo 

no plano da língua que o jornalismo ganha concretude, e tenta então realizar-se como 

"espelho do mundo", uma vez que a notícia não é o fato, mas sim um resultado de um 

processo de produção de sentido.   

É no trabalho de enunciar, operando vários discursos, que os jornalistas produzem a 

notícia. Fausto Neto (1991, p.25-40) lembra que a enunciação é uma espécie de tomada de 

posição, onde o enunciador está presente no discurso através de suas marcas. No entanto, a 

priore o jornalista tem um controle do que deve ser dito, assim como a maneira de como dizer.   

 

A enunciação jornalística se faz a partir de uma dupla falta. A primeira àquela 

relativa ao próprio ‘estatuto’ do sujeito, face à ordem simbólica, que toma  a palavra 

como representante da coisa. A segunda, por se constituir num discurso relatador, o 

saber jornalístico tentar superar esta impossibilidade de ser um discurso de ‘primeira 

mão’, através das multiplicidades de investimentos enunciativos (linguísticos, 

discursivos, pedagógicos etc.), para, através de modalidades substitutivas, dar conta 

de um certo real (FAUSTO NETO, 1991, p. 31).  

            

Assim, compreendemos que o processo de enunciação jornalística é  um campo plural e 

representativo da diversidade social.  
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       Após compreendermos o processo de enunciação, e enunciação jornalística, passamos 

para o entendimento de enunciação publicitária. Pois a enunciação é o ponto chave da 

mensagem publicitária, é a promessa que está sendo apresentada ao enunciador pelo 

enunciatário. Por isso, deve-se compreender qual a produção de sentido que se deseja para 

essa enunciação e, então, criar um conceito para a campanha emitir esse sentido. Os 

mecanismos da enunciação estão claramente relacionados à função da discursivização e de 

seus procedimentos de operação em qualquer natureza de discurso.  Para Barbosa & Trindade 

(2003): 

A enunciação publicitária é apreendida como uma atividade da comunicação 

cultural, de natureza “linguageira” (já que se manifesta cotidianamente), híbrida e 

sincrética, o que permite identificá-la como tal, sendo exercida por aqueles que 

possuem competências para constituí-la nos diferentes níveis da emissão, nos 

momentos/espaços em que os diversos sujeitos da enunciação na emissão exercem 

seus papéis; nos enunciados que estabelecem suas mediações, incluindo -se aí os 

dêiticos dos agentes da enunciação na emissão, em conjunção com os dêiticos que 

incluem nas mensagens os receptores/targets privilegiados nos enunciados; mas 

também por aqueles sujeitos da enunciação na recepção interagem com os 

enunciados, que os estimulam à aceitação de valores e que, por seu intermédio 

levam, às mercadorias/bens materiais e simbólicos (BARBOSA & TRINDADE, 

2003, p.10).  
 

O espaço publicitário, como explica a noção de signo em Bakthin (1995), é um reflexo 

e uma refração da realidade com vistas aos apelos de indução e de sedução par a sociedade de 

consumo. O panorama da enunciação bakhitiniana se aproxima de uma anunciação como 

processo de comunicação, uma vez que suas hipóteses permitem a aproximação de praticas 

discursivas às práticas sociais. 

 

2.3 ALGUMAS NOÇÕES SOBRE INTERTEXTUALIDADE 

 

Para entendermos como textos publicitários e jornalísticos dialogam entre si, 

precisamos entender o conceito de intertextualidade. A possibilidade de podermos criar um 

texto fazendo uso de operações que pertencem a outro texto, chamamos de intertextualidade. 

Isto é, a intertextualidade entende que a produção de um determinado texto está ligado ao 

conhecimento e referencias de outros textos. E podemos entender esta relação em um sentindo 

amplo, no campo oral, visual ou escrito. Estes textos são encontrados em propagandas, 

tirinhas, músicas, etc. De acordo com Koch e Travaglia, dentre os vários tipos de 

intertextualidades existe.  

 

[...] a que se liga ao conteúdo (por exemplo, matérias jornalísticas que se reportam a 

notícias veiculadas anteriormente na imprensa falada e/ou escrita: textos literários ou 

não-literários que se referem a temas ou assuntos contidos em outros textos etc.). 
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Podem ser explícitas (citações entre aspas, com ou sem indicação da fonte) ou 

implícitas (paráfrases, paródias etc.) (KOCH e TRAVAGLIA, 198). 

 

Maingueneau (1998. p87) lembra que a “intertextualidade envia tanto a uma 

propriedade constitutiva de todo texto, como a conjunto das relações explícitas ou implícitas 

que um texto mantém com outros textos”. Entende ainda que a primeira interpretação do 

termo é uma variante da interdiscursividade, onde ela define como um conjunto de discursos 

articulados entre si.   

O termo intertexto em sua obra é empregado para definir um conjunto de textos 

ligados por relações intertextuais, isto é, onde existe a presença de um texto em outro. 

Segundo Maingueneau, (1976) “um discurso não vem ao mundo numa solitude, mas constrói-

se a partir de um já-dito em relação ao qual toma posição”. Ou seja, em dialogo com outras 

séries textuais.  

Já Paulino et al. (1995), diz que essa apropriação intertextual de um texto sobre outro 

pode se dar a partir de um vínculo com um gênero literário até a retomada explicita de um 

texto. Algumas vezes a apropriação pode ser inevitável e de difícil limitação, principalmente 

na literatura que normalmente se alimenta de outros textos para se manifestar.  

É preciso salientar, que a intertextualidade não é apenas o entrecruzamento de textos e 

referências. A intertextualidade contém todos os elementos textuais que servem de criadores e 

produtores para a criação de novos textos. Ainda de acordo com Paulino et al. (1995, p.14), "a 

intertextualidade terá como objeto as produções verbais, orais ou escritas". Assim sendo, os 

discursos dos meios comunicação de massa também estão inseridos nessa rede intertextual, 

entre estes "objetos da intertextualidade". Isto ocorre porque trabalhos verbais, orais ou 

escritos dos meios de comunicação são usados inúmeras vezes, e acabam se fundindo em uma 

única produção.  

Thompson relata a inter-relação encontrada nos meios de comunicação, e chama de 

mediação estendida:  

 

Num mundo caracterizado por múltiplas formas de transmissão da mídia é comum 

que as mensagens da mídia sejam recebidas por outras organizações e incorporadas 

em novas mensagens, num processo que pode ser descrito como 'mediação 

estendida'. Há um grau relativamente alto de autorreferenciamento dentro da mídia, 

no sentido de que as mensagens da mídia frequentemente se referem a outras 

mensagens ou eventos por ela transmitidos (THOMPSON, 1998, p. 100).  

       

Segundo Santaella, (1996), o processo de complementação entre as mídias é um processo 

intertextual, sendo “redes Intercomplementares”, isto é, a Intercomplementariedade das 

mídias no processo de buscar um aprofundamento nas informações em outros veículos.   
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Assim, entendemos que a intertextualidade é a capacidade de um texto evocar outros 

textos para a produção de um novo texto. A partir deste entendimento, partimos para a 

compreensão da intertextualidade entre os discursos jornalísticos e publicitários.  

 

2.4 A INTERTEXTUALIDADE ENTRE DISCURSOS JORNALÍSTICOS E  

      PUBLICITÁRIOS 

 

Para uma compreensão maior, trouxemos incialmente o conceito de intertextualidade 

para explicar o contato entre os discursos jornalísticos e publicitários, pois tal conceito explica 

a pluralidade de leituras que estamos sujeitos em um mesmo texto, na dependência sempre da 

atualização, pelo leitor, de determinadas condições de produção privilegiadas na articulação 

para o texto que se lê. As várias leituras possíveis de um texto, não esgotam nem a 

discursividade, nem a especificidade tipológica dessa modalidade de discurso social, que é a 

literalidade, “já que lugar social de um texto é o espaço de manifestação de múltiplos traços 

informadores de diferentes determinações que estão na sua origem” (LOPES e CAÑIZAL 

apud VERÓN, 1980, p. 5). 

Verón (1980) esclarece a intertextualidade sobre três princípios. Primeiro as operações 

produtoras do sentido são intertextuais a partir de certo universo discursivo, em segundo lugar 

é válida entre discursos diferentes e o terceiro, trata de discursos autônomos, que não 

aparecem na superfície do discurso produzido. Segundo ainda Verón (1980) a noção de 

intertextualidade é de que sempre se trabalha sobre vários textos, nunca com a análise de um 

único texto.  

Gonçalves (1999), em sua tese de doutorado, traçou o perfil do texto publicitário, 

aplicado a uma fundamentação teórica da enunciação, caracterizando como uma tipologia 

textual específica determinada pelas características tecnológicas da sociedade e de uma nova 

maneira de recortar e reproduzir o universo através da linguagem. De acordo com a autora, o 

texto publicitário tem como marca a interação de diferentes signos e pelo comprometimento 

dos interlocutores, que são cúmplices no processo de complementação das mensagens e na 

construção de seu sentido.  

Já o discurso jornalístico tem uma responsabilidade social, e que se manifesta também 

via enunciação que se manifestam em textos. Nesta linha de raciocínio Barboza e Casaqui 

(2000) são os defensores da democracia e se constituem no espaço onde se desenvolvem os 

embates pela cidadania. De acordo com  eles  o discurso jornalístico é elaborado para ser 

objetivo e imparcial. Já o discurso publicitário tem como base interpretativa a ficção, a 
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fantasia sustentada pelo consumismo que se caracteriza por promessas de sonhos ou então de 

pesadelos, enquanto ainda não se adquiriu o produto objeto da publicidade.  

Na possibilidade de se atingir a proposta deste trabalho, que é descrever as 

possibilidades intertextuais entre o jornalismo e publicidade, apontamos Barboza e Casaqui 

(2000), que indicam a facilidade de diferenciar a linguagem jornalística da publicitária. No 

entanto, os limites entre os dois tipos de discurso nem sempre são visíveis. Segundo os 

autores, o jornalismo faz uso da memória discursiva de chavões publicitários para causar 

impacto e atribuir significados às chamadas, como também faz uso de recursos gráficos e de 

design para atrair o leitor.  

Para podermos  examinar nossos questionamentos sobre a contaminação do texto 

jornalístico, por técnicas publicitárias, passamos para o capítulo 3 do trabalho, que se propõe a 

identificar marcas que mostram o cruzamento do discurso publicitário e jornalístico. 
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3  ANÁLISE DOS MATERIAIS  

 

Para o desenvolvimento desta etapa da monografia, foi realizada uma leitura de 

marcas das edições jornalísticas constituídas pelo corpus do material referente às produções 

publicitárias e jornalísticas inseridas nas edições de revistas jornalísticas especializadas 

impressas, com objetivo de localizar o funcionamento dos processos de intertextualidades 

envolvendo textos jornalísticos e publicitários. Levou-se em conta para a referida análise,  

contribuições dos capítulos anteriores, especialmente referencias e conceitos que ali se 

apresentam.   

Conforme já mencionado, com a análise pretende-se conhecer as diversas 

possibilidades através das quais se contaminam textos jornalístico e publicitário, 

especificamente como se dá o processo de interferência, afetando identidade dos textos 

jornalísticos e na qualidade de seus produtos e no próprio processo da noticiabilidade. Em 

função de tais ocorrências, interessa saber em que medida se estaria diante de uma nova forma 

de comunicação, que não seja exclusivamente jornalística ou publicitária. Para isto a análise 

busca identificar e descrever principalmente presenças de operações publicitárias em matérias 

formalmente caracterizadas por aspectos jornalísticos, procurando perceber em que medidas 

os conteúdos jornalísticos sofrem as ressonâncias da moldagem do discurso publicitário.  

Aqui será feita a análise de cinco revistas de diferentes temas, sendo quatro delas 

próximas ao interesse do presente estudo jornalístico e outra distante desse universo de leitura 

mensal. As revistas as quais se tem proximidade são as especializadas em moda, gastronomia, 

turismo e ciências, assim como uma edição especializada em motociclismo. Escolheu-se então 

identificar dentro de cada uma delas matérias que enunciam características das práticas 

textuais jornalísticas e publicitárias entrelaçadas. As edições escolhidas foram todas 

publicadas em outubro de 2014, e fatores logísticos influenciaram essas escolhas, como por 

exemplo, o fácil acesso ao material e a proximidade da data com as análises realizadas.  

Vale ainda recordar que esse trabalho visa também conhecer as características do 

produto destinado aos leitores, e entender como este fenômeno está interferindo na noção 

formalmente estabelecida de jornalismo especializado.   

Buscou-se avaliar algumas estratégias de construção da notícia que parecem vir do 

discurso publicitário e que marcam o entrelaçamento de um jornalismo, em formatos mais 

clássicos, em termos de busca de objetividade, para um jornalismo que procura obter a 

atenção do leitor através de títulos e imagens criativos, diagramação diferenciada, e textos 

com adjetivos em excesso, voltados para venda de imagens de produtos, instituições, serviços, 
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etc. Para isso, e em função dos materiais selecionados, foram eleitos três conceitos como 

ponto chave para nortear a presente análise, sendo eles, intertextualidade, estratégias 

discursivas e jornalismo cor-de-rosa.  

O percurso processual escolhido para a pesquisa foi a metodologia qualitativa, no qual 

buscamos artigos e fontes, mapeando autores e ações que implicaram em um contato com 

arquivos e documentos que dialoguem com autores visando conceitos uteis para nosso estudo. 

Após este trabalho inicial,  elegemos critérios qualitativos para a leitura das reportagens 

analisadas. Essa metodologia nos leva a uma busca teórica e prática, constituindo-se bem mais 

do que uma simples técnica de análise de dados, onde representa uma abordagem 

metodológica com características e possibilidades práticas.   

Neste caso nos inspiramos em princípios comparativos para observarmos no elenco 

das reportagens estudadas marcas sobre as quais aparecem o fenômeno de publijornalismo.   

Para este fim, debruçamo-nos sobre algumas noções iniciais sobre  analise de discurso 

jornalístico e publicitário, para assim recuperar junto aos textos as interferências dos dois 

discursos. Neste aspecto, intertextualidade é um conceito central, pois buscamos nos textos 

vozes diferentes, tratando de articular e gerar novos textos.   

Sobre o modo de ler as revistas, evitamos inserir os materiais no corpo da análise, 

considerando a extensão dos mesmos. Neste caso, as imagens que são referidas neste capítulo 

estão inseridas em anexo e indicadas com respectiva numeração, já indicadas no capítulo. 

Assim, todas as fotos são encontradas no final desta monografia.   

Então, começamos a análise da revista especializada em motociclismo, reforçando 

aqui o distanciamento quanto ao conteúdo veiculado na revista, pois não se tem contato direto 

com publicações deste tema.   

 

3.1 AUTOREFERÊNCIA EM DUAS RODAS 

 

A revista Duas Rodas, especializada em motociclismo, teve como edição analisada a 

do mês de outubro que, coincidentemente, foi editada especialmente em comemoração ao 

aniversário de 40 anos da revista (número 459), e a reportagem aqui examinada também é 

alusiva aos 40 anos da revista. A escolha da reportagem se deu em virtude de seu tema, que é 

"Uma História em Quatro Décadas: 1974 x 2014", além de fazer a retomada histórica de todos 

os avanços automobilísticos nestes quatro anos, indiretamente ainda promove a cobertura 

jornalística da revista sobre o tema durante todo este tempo.   
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A primeira fotografia (Anexo A - Imagem 1) veiculada na reportagem faz parte do 

arquivo histórico da revista Duas Rodas, e pelo que pode-se perceber, era uma foto factual na 

época em que foi veiculada, mostrando ser o registro de algum momento que realmente 

aconteceu. A diagramação da reportagem também está de acordo com os padrões 

jornalísticos. A reportagem (Anexo A – Imagem 2) inicia com uma retomada histórica acerca 

de como era o mercado automobilístico na época em que a revista começou suas publicações, 

no ano de 1974, o que demonstra cunho informativo, também uma característica jornalística.  

Já na página subsequente (Anexo A - Imagem 3), pode-se perceber uma foto de 

arquivo da época,  de várias motocicletas estacionadas na praia de Copacabana no Rio de 

Janeiro, mas o que chama a atenção, é que nesta imagem a marca Honda está em evidência, 

capturando a atenção do leitor para aquele modelo. No texto são citadas outras marcas, como 

por exemplo: "Os testes da Yamaha TX500, Honda XL250 Motosporte Husqvarna 250 

instigavam o desejo de andar de moto", no entanto a foto traz apenas uma única marca, 

deixando a Honda em destaque. Por fim, a página que fecha a matéria (Anexo A - Imagem 4) 

nos traz uma “surpresa”, pois abaixo da finalização da reportagem, vem um anúncio 

informando que o texto lido se tratava de um trecho retirado do Livro "Duas Rodas 40 anos - 

A história do Motociclismo Brasileiro",  o que nos faz pensar que então, que a reportagem 

examinada, mesmo trazendo informações e dados históricos, era antes de tudo uma 

propaganda do livro lançado pela revista. Ou seja, a revista busca uma operação de 

codeterminação, baseia em outras fontes para promover ângulos da reportagem, sendo 

possível também relacionarmos o conceito de autorreferência à está técnica utilizada pela 

revista, de promover o veículo e suas produções. Reforçando as avaliações sobre este veículo 

analisado, Fabiane Sgorla e Maria Ivete Trevisan Fossá apontam que,  

 

a autorreferencialidade se apresenta quando determinado campo utiliza diferenciadas 

estratégias de ato e discurso para se mostrar, falar de si, explicar seus modos de ser e 

agir, buscando sua legitimação. No âmbito jornalístico, os processos de 

autorreferência remetem à explicitação de suas operações e condições de produção 

(2008, p. 4).  

 

O uso da autorreferencialidade é uma forma que visa aproximar o leitor do produto 

midiático, onde a notícia deixa de ser somente um fato ocorrido que deve ser noticiado e passa 

a ser processo do próprio meio de comunicação em si. Isso pode ser percebido nitidamente no 

caso da reportagem analisada na Revista Duas Rodas, onde foi feito uso da 

autorreferencialidade para convidar o leitor a ler mais sobre a história do motociclismo e da 
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cobertura feita pela revista, no livro publicado em comemoração ao aniversário de 40 anos da 

revista.   

Pode-se observar que apesar da diagramação, o texto, as fotografias e o título da 

matéria terem caráter jornalístico, de alguma forma a publicidade contaminou referido texto, 

pois na verdade, o que estava sendo lido era apenas parte de um trecho do livro, e não uma 

matéria feita pela revista para tal edição. Segundo ângulos que se apoiaram em regras 

jornalísticas, tal postura compromete a credibilidade do veículo, uma vez que só foi percebida 

a referida estratégia quando a leitura da matéria foi concluída, sendo apontado, apenas no 

final da página (Anexo A – Imagem 4), que o material ali veiculado fazia parte do livro. 

Acredita-se que o leitor, chegando ao final da leitura, consegue perceber que o conteúdo lido 

se trata de uma publicidade, pois fica evidente que o anúncio do livro, logo após a 

reportagem, é uma estratégia de persuasão para que o leitor compre o produto.  

 

3.2 JORNALISMO GASTRONÔMICO: GOSTOS ENTRE (POUCAS) MISTURAS DE 

MARCAS 

 

Entre as propostas para o corpus desta pesquisa, foi escolhida a revista especializada 

em gastronomia, Sabores da Mesa, edição 287, veiculada em outubro de 2014. A análise dela  

se deu devido à sua proximidade e ao fácil acesso, e ainda pelo fato de, numa leitura prévia, 

serem percebidas algumas pistas do problema  examinado pelo  presente estudo. Frisa-se que, 

apesar da opção de estudar apenas uma edição da revista e, dela, analisar somente uma 

reportagem, durante o ano acompanhou-se diversas publicações no campo do jornalismo 

especializado em gastronomia. No entanto, por se tratar de uma análise para trabalho final de 

graduação, preferiu-se apenas uma, levando em consideração o tamanho do universo de onde 

se daria a delimitação do corpus da análise. A reportagem selecionada apresenta alguns 

pontos chaves das suspeitas inicias sobre como textos jornalísticos acabam trazendo marcas 

publicitárias, conforme veremos. 

Então, após mapeamento de possíveis materiais para análise, destaca-se a reportagem 

"Separe os Grãos" (Anexo B - Imagem 5), que expõe dicas para o leitor de como escolher um 

bom café sem gastar muito.   

A página de abertura da matéria mostra a fotografia de uma xícara de café feita em 

estúdio, pois se percebe se pela luz, o fundo negro e o enquadramento focado na xícara, onde 

a fumaça do café, aparece nitidamente. Após a página de abertura da matéria, foi analisado o 

texto de abertura (Anexo B – Imagem 6), que inicia abordando dados informativos sobre o 
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café, e trazendo a voz de uma especialista para falar sobre o assunto, características básicas do 

jornalismo.  

 "Café é a segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água - que 

constitui 90% da bebida presente nas manhãs da grande maioria dos brasileiros. Por aqui, é 

quase um lugar-comum render glórias ao grão produzido no país, seguido da mesma 

lamentaçã: "Mas os melhores vão para o exterior, ficamos apenas com o que sobra". 

Verdade seja dita, muito mudou nesse quadro. Para Tabatha Creazo, barista responsável 

pelo paulistano Octavio Café, no passado o tratamento dispensado ao produto era realmente 

crasso. "Os supermercados não tinham quase nenhum cuidado com os pacotes. Muitas eram 

as vezes em que, inclusive, furavam os sacos para que ocupassem menos espaço na parte 

baixa das prateleiras em que ficavam", afirma"  (Texto retirado do Anexo B – Imagem 6).  

Na página subsequente (Anexo B – Imagem 7), a revista dá  dicas  sobre três cafés 

brasileiros. O que leva ao questionamento: quais foram os critérios utilizados para publicar 

apenas estas três marcas, uma vez que no país, exista mais do que apenas as citadas no texto. 

Avaliou-se que as marcas veiculadas pela revista provavelmente tenham pago para 

aparecerem citadas no texto, como uma forma de publicidade indireta.    

Nota-se que o texto segue com linguagem jornalística (Anexo B – Imagem 8), objetiva 

e informativa, no entanto, as imagens ao lado do texto, exibem uma dica de café de qualidade 

e bom preço, algo enunciado no texto: "O café da Rai, da coffee lab da Isabela Raposeiras, é 

exemplo de que qualidade não significa preço que não cabe no bolso..." . Neste trecho 

também questionamos se a marca veiculada como dica, não é então um jogo publicitário, 

onde além de informar, também instiga o leitor a consumir aquele produto.  

Na próxima página (Anexo B – Imagem 9), imediatamente depara-se com referências 

à marca Melitta e, além de uma foto com pistas desta marca, o texto ao lado diz: “o famoso 

processo de extração com filtro de papel, mais conhecido pela marca Melitta" . Ou seja, um 

processo que é universal, é singularizado na referência atribuída a Melitta. Nesta página 

também é apresentada a especialista citada no texto, onde é possível observar que o trabalho 

da profissional Barista é evidenciado, assim como é veiculado o nome de sua cafeteria, sendo 

esta uma forma de difundir marcas publicitárias. Acima foram citadas operações de 

autorreferência e, neste caso, a revista usa como estratégia publicitária operadores de 

correferência.  

Após estas dicas, na próxima página da matéria (Anexo B – Imagem 10) novamente 

depara-se com o nome Isabela Rapouseiras, e a marca Coffee Lab. Isabela é citada no texto 

como uma das maiores incentivadoras e especialistas no assunto. Nesta adjetivação também é 
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percebida uma conotação publicitária, ao exaltar além da especialista, a marca do café, 

devidamente associados. Logo após as dicas de Isabela, vem um subtítulo "entre a cereja e o 

grão", texto onde, novamente está a Melitta, citada como marca famosa, uma adjetivação 

característica da informação publicitária.  

Na página subsequente (Anexo B – Imagem 11) outras marcas também são destacadas 

como, por exemplo, a Nespresso, onde o texto refere: "Ainda que não dependa da 

interferência do consumidor, a Nespresso também aparece como opção para quem quer 

enriquecer o consumo de cafés com produto de qualidade. Selecionando apenas os melhores 

grãos ao redor do mundo, a empresa garante a vida útil da bebida por meio de processos 

totalmente livres da presença de oxigênio".   

A partir desta análise dos textos e das fotos veiculadas na matéria "Separe os Grãos", é 

possível perceber que apesar do texto ter caráter jornalístico, reúne algumas fontes 

especialistas não apenas para falar sobre o assunto, seguindo uma linguagem informativa e 

objetiva, cujo modo de expressar o objeto enquanto produto, também não foge das 

construções publicitárias. Destacam-se ainda as fotos produzidas, a adjetivação enaltecendo 

os produtos citados, assim como diversas marcas explícitas que sugerem o consumo para o 

leitor.   

Outro fator evidenciado ao analisar o jornalismo gastronômico foi o quanto este 

assunto é pouco abordado em termos de pesquisa, pois não são encontrados autores que 

tratem diretamente das repercussões sobre o jornalismo especializado em gastronomia e 

técnicas do discurso publicitário.   

 

3.3 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E OS ARTIFÍCIOS PUBLICITÁRIOS 

 

Dentro do universo das revistas especializadas em ciências, foi escolhida a revista 

Ciência Hoje, em função do fácil acesso ao seu conteúdo, a sua proximidade e importância 

dentro do universo editorial, na medida em que a mesma é editada por uma entidade 

cientifica. Como instrumento metodológico, a exemplo da análise de outras revistas, 

aproveitou-se o conceito de intertextualidade, conforme é indicado no campo da análise do 

discurso.   

O universo pesquisado envolveu a leitura de algumas edições da revista Ciência Hoje, 

publicadas durante o ano de 2014. Após o levantamento de conteúdo do veículo selecionado, 

o corpus da análise foi composto por uma reportagem que ilustra o contato entre as práticas 

jornalísticas e publicitária, veiculada na edição 319, volume 54 em outubro de 2014.  
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Para compreender um pouco mais sobre a relação entre jornalismo cientifico e 

publicidade, é preciso entender que divulgação cientifica e aspectos publicitários podem 

dialogar segundo as preocupações desta monografia, ou seja, onde a ciência também pode ser 

encontrada na forma de publicidade. Esta perspectiva confunde as finalidades da divulgação 

científica e da publicidade, ao se enfrentar o problema da divulgação de produtos e 

descobertas a serem compartilhados com a sociedade, e, em muitas situações na forma de 

vendas de produtos. Sabe-se também, que a divulgação científica está atrelada a órgãos de 

apoio e financiamento, sejam eles públicos ou privados que patrocinam as pesquisas e seus 

pesquisadores.  

Assim, determinar o ponto de encontro entre a linguagem jornalística da divulgação 

científica e publicitária para saber mais sobre este composto, enriquece o debate das ideias 

que envolvem o papel e a responsabilidade do divulgador científico, seja ele, jornalista ou 

cientista.   

A partir da investigação realizada, caracterizando formatos, conteúdos e a linguagem 

da divulgação científica e, lembrando que não existem discursos neutros, é possível entender 

como acontece o encontro entre as linguagens jornalísticas, da divulgação científica e 

publicitária. O ponto de fusão entre aspectos publicitários e divulgação científica foi 

verificado através da análise dos textos onde se depreende que:  

O título da matéria (Anexo V – Imagem 12) "Tuberculose - Desafios de um inimigo 

milenar" é curto subjetivo (característica básica de texto jornalístico) e impactante, chamando 

a atenção do leitor para que leia o conteúdo veiculado (técnica publicitária). Trata-se de um 

enunciado que mais chama atenção de um tema do que propriamente para um fato em 

ocorrência.  

Como podem ser vistos no Anexo C – Imagem 12 e 13, as páginas se estruturam como 

uma matéria jornalística com um texto longo, organizado em colunas, no entanto, com cores 

vibrantes e desenhos, tratando os desenhos como fundo da matéria, outra característica 

publicitária.   

No que se refere às informações textuais percebemos que se inicia fazendo uma 

retomada histórica da doença, trazendo dados e números que informam desde como a doença 

foi descoberta, até formas de tratamento e possíveis curas. Na página subsequente ao texto 

principal (Anexo C – Imagem 13), encontra-se um subtítulo para tratar de outro assunto, mas 

ainda dentro do tema Tuberculose, "A evolução no tratamento", sendo este título uma 

extensão que dá continuidade ao conteúdo e aprofunda o assunto.   
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No caso da imagem do Anexo C – Imagem 15, é importante notar que a foto 

representa os comprimidos utilizados no combate a doença, no entanto é uma imagem 

colorida em um modelo de ilustração, um artifício publicitário.   

Também as reportagens e notícias apresentam, com maior frequência, a  fusão entre 

divulgação científica e aspectos publicitários, favorecendo, na maioria das vezes, os 

financiadores das pesquisas, ou neste caso, a instituição Oswaldo Cruz.  

No final do Anexo C – Imagem 12, o texto lembra: "Nesta edição, preparada em 

parceria com a fundação Oswaldo Cruz, a Ciência Hoje traz textos de especialista brasileiros 

abordando diferentes aspectos dessa doença que é motivo de atenção por parte das 

autoridades sanitárias" .  

Já no texto do Anexo C – Imagem 13, é observada apenas a especialista assinando a 

matéria, no corpo do texto, onde se lê apenas informações sobre pesquisas e medicamentos 

desenvolvidos para tratar a doença. No final do Anexo C – Imagem 15, a revista oferece 

sugestões de leitura. No entanto, esta sugestão é uma marca do veículo, que traz ao final de 

todas as matérias, essas sugestões para os leitores aprofundarem seus conhecimentos sobre o 

tema abordado.       

A partir da análise da revista Ciência Hoje e de leitura de outras notícias e reportagens 

veiculadas no periódico, na busca de conhecimentos na área da ciência, foi possível chegar a 

algumas considerações sobre jornalismo, divulgação cientifica e publicidade. Entre elas fica 

claro que predominam marcas nas instituições e órgãos do governo de apoio a pesquisas, 

quando ocorre o encontro entre divulgação científica e aspectos publicitários.   

Também, anúncios de empresas privadas que utilizam este formato, através da 

divulgação científica, procuram ‘‘anunciar’’ ideias e processos que criam situações propícias 

para a aceitação de futuros produtos que serão comercializados. Os órgãos e institutos 

públicos de apoio à pesquisa também buscam este anúncio, através da divulgação científica, 

para algum produto institucional atrelado a cientistas e pesquisadores, com a intenção de criar 

situações propícias para que novos recursos financeiros sejam gerados ou ainda, para que os 

programas de financiamento em andamento não sejam excluídos.    

A partir desta análise podemos refletir sobre aspectos positivos e negativos da inserção 

de técnicas publicitárias em textos de divulgação científica. Essa inserção indica que uma 

pesquisa, quando é divulgada, busca novos financiamentos considerando então este um ponto 

positivo, além de informar a população como está sendo utilizado, arrecadando novos 

investimentos. Outro ponto importante a ressaltar é que a divulgação cientifica precisa gerar 

questionamentos onde, além de informar, se faz necessário que implique em uma reflexão.   
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Trata-se aqui de aproveitar a articulação entre jornalismo e publicidade para se fazer o 

posicionamento institucional. As empresas e institutos buscam "anunciar", através da 

divulgação cientifica, ideias que contribuem para a aceitação de determinados produtos que 

futuramente podem ser comercializados, uma vez que o leitor pode ser leigo sobre o tema e 

não ter embasamento para discernir entre o que é informação e o que é a persuasão para 

comprar futuramente a nova tecnologia descoberta.   

Então podemos considerar que o encontro entre publicidade e divulgação cientifica 

pode vir a ser positivo, mas, além de informar e anunciar, é preciso gerar questionamentos na 

população sobre a relevância, o financiamento e a aplicação da ciência no cotidiano das 

pessoas. Ou seja, informar a população para além das motivações jornalísticas, pelas quais se 

vende ideias e produtos, como se fossem quaisquer mercadorias.   

 

3.4 TURISMO E A INFORMAÇÃO PROMOCIONAL 

 

No universo das revistas especializadas em turismo foi selecionada a revista Viagem e 

Turismo, veiculada no mês de outubro. Como critério para tal seleção, após análise de outras 

edições, escolheu-se a publicação com data mais próxima à época da presente análise. Além 

da edição do mês de outubro, foram avaliadas também edições anteriores veiculadas no ano 

de 2014, para ser compreendido, de um modo geral, alguns aspectos que trazem marcas 

publicitárias em textos jornalísticos dentro do universo especializado em viagem, no entanto, 

apenas a edição 228, da revista Viagem e Turismo foi utilizada para o corpus da pesquisa.  

A partir da análise de outras edições da revista, pode-se perceber que a mesma utiliza 

muitas imagens em suas reportagens, incluindo um quadro de serviços que acaba evoluindo 

da informação jornalística para informações promocionais de produtos e instituições, onde 

trazem dicas como opções de hospedagem, restaurantes e transporte. Outra característica 

marcante é a presença de muitas seções fixas com diferentes enfoques como direitos do 

turista, gastronomia, dicas práticas para antes, durante e depois da viagem, entre outras. Após 

as impressões gerais, a matéria escolhida foi a veiculada na edição de outubro, intitulada "Las 

Vegas - A exagerada", que apresenta uma série de notícias sobre locais visitados dentro do 

estado de Nevada, Estados Unidos. Mas, como a reportagem analisada é muito extensa, 

contendo 34 páginas, incluindo diversos subtítulos com uma visita a outros sete destinos 

turísticos, se optou por analisar a matéria de abertura, que fala sobre Las Vegas.  

A reportagem inicia reunindo 6 fotos de página inteira dos principais cartões postais a 

cidade (Anexos D – Imagens 16, 17, 18, 19, 20, 21). Já o texto (Anexo D – Imagem 22) é 
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diagramado em colunas, objetivo, claro e informativo, características do jornalismo. O texto 

se dá em uma forma narrativa, onde quem escreve conta para o leitor como é estar em Las 

Vegas. Dentro deste texto é possível notar que o repórter cita apenas alguns resorts, bares e 

lugares para se visitar, atribuindo indiretamente ao texto características publicitárias, quando 

incita o leitor a consumir determinado produto, ou visitar certas instituições em detrimento de 

outras.   

Outro fator de destaque na presente análise se dá em relação à presença de adjetivos, 

um indício do precário grau de objetividade do texto. Quanto mais adjetivos, mais subjetivo e 

opinativo o texto se apresenta. Na reportagem estudada são evidenciados apenas os aspectos 

positivos do lugar, ressaltando-se que o adjetivo mais usado é “famoso”. Isso significa que a 

revista prioriza os destinos já “famosos” e não mostra locais menos conhecidos, exóticos ou 

com poucos turistas. Scalzo (2004, p. 58) defende que “rechear um texto apenas com juízos 

de valor (próprios ou tomados emprestados de alguém) é fácil - as opiniões são livres e 

baratas -, mas são sempre as informações que garantem a qualidade e consistência do texto 

jornalístico”.  

"Mais à frente, no The Cosmopolitan existe um lustre no Chandelier do qual só há 

uma coisa a dizer: é bafo! De fora dá a impressão de ser uma cortina de luzinhas, mas de 

dentro vi que são cordões de megalustre feito de contas de vidro que escorrem do teto ao 

chão" (Anexo D - Imagem 24).  

No entanto, o fato da publicação priorizar apenas as informações positivas sobre o 

lugar visitado pode levar o leitor a impressões negativas, assim como deixar de cumprir os 

preceitos básicos do jornalismo, o que demonstra que o texto é opinativo, imparcial e 

tendencioso. Entende-se que ressaltar os aspectos negativos de um local, assim como fazem 

certos meios de comunicação, não é o objetivo de uma revista especializada em viagem, no 

entanto, o contrário colabora para que a realidade seja mascarada atrás de adjetivos e fotos 

bonitas para atrair mais turistas.  

Pelas características apresentadas, compreende-se que a comunicação contribui ao 

avanço do Turismo como uma atividade socioeconômica, pois a tecnologia dos meios de 

comunicação fez com que a atividade turística fosse mais divulgada. Com isso, as revistas 

começaram a abordar o turismo com novos recursos editoriais, processo que se torna 

complexo pela articulação de dois gêneros distintos, jornalismo e publicidade. Há também, 

nas páginas da Viagem e Turismo, o uso de recursos como a fotografia, um elo entre o destino 

turístico e os turistas que desejavam conhecer os atrativos de uma região. A maior parte das 

publicações que abordam o turismo exibem o destino turístico de forma equivocada, 
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apresentando-o como um lugar perfeito, desprovido de problemas, tais como, certos impactos 

causados pelo turismo de massa ou até conflitos culturais entre os moradores locais e os 

visitantes.  

A Comunicação, conforme Brandão (2005, p.5) promove o turismo, pois divulga e 

mostra os atrativos naturais e culturais da melhor forma possível, a fim de atrair turistas 

desejosos em conhecer o destino turístico escolhido.  

Então, entende-se a partir desta análise, que a revista viagem e turismo está voltada 

para o lazer, tendo poucas fontes informativas na reportagem, além dos muitos adjetivos no 

texto, sendo a maioria deles positivos.   

Outra consideração importante é que, além das inúmeras páginas de publicidade, ainda 

existe o merchandising dentro da reportagem, com opções de lazer, hospedagem e restaurante. 

Em nenhum momento a reportagem informa objetivamente sobre um destino, mostrando 

apenas prós e contras, trazendo somente o lado turístico do local, sem se preocupar com o 

dever do jornalista com a verdade e a imparcialidade. “Podemos dizer que atrair o 

consumidor/leitor para a mercadoria "turismo" passa a ser um trabalho constante das mídias. 

Mais do que informar, a comunicação é usada para persuadir e influenciar" (PIOVESAN, 

2009, p.58). Outro ponto importante é em relação às fotografias, que mostram apenas mostrar 

o quanto é paradisíaco os destinos visitados.   

Conclui-se então que a configuração da revista acaba se tornando um panfleto de 

agências de turismo, baseada apenas em dicas e opções. Para ser caracterizada como produto 

jornalístico, a publicação deveria apresentar um limite claro entre publicidade e jornalismo, 

fato que não acontece. Ainda é possível perceber que a reportagem também não atende a 

alguns critérios fundamentais do jornalismo, como objetividade e pluralidade de fontes.  

 

3.5 A MODA E O ENTRELAÇAMENTO PUBLICITÁRIO  

 

No universo jornalístico especializado em moda, escolhemos a revista Vogue Brasil 

para nossa analise. Após uma leitura de algumas publicações da revista durante todo o ano de 

2014, escolhemos a edição de outubro, devido à proximidade da data com a época em que 

este estudo foi feito. A partir da leitura do material, escolhemos uma reportagem trata do 

universo textual formado pela junção de manifestações discursivas características dos 

universos do jornalismo e da publicidade.   
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É importante salientarmos que a revista Vogue aborda uma moda para classe A e B, no 

qual marcas mundiais anunciam. Sendo assim, os produtos veiculados na revista são 

direcionados para um público de alto poder aquisitivo.  

A matéria escolhida para análise foi "A preferida das Rainhas", que fica na sessão 

joias (Anexo E – Imagem 27). Nesta matéria, inicialmente o que mais chama a atenção é a 

diagramação da página, colorida, rica em imagens de joias e ilustrações, característica 

publicitária. Já o texto, que inicia a matéria, traz marcas de um texto jornalístico, com uma 

linguagem clara e objetiva, que aponta dados históricos sobre a joalheria, que em 2014 

completa 400 anos. No entanto, podemos perceber também a adjetivação ao se referir ao livro 

lançando para comemorar o aniversário da marca. Como por exemplo no trecho: "com um 

livro fabuloso, assinado pelo expert em história da joalheria, Vicent Meylan.."  

Já na página subsequente, (Anexo E – Imagem 28) o texto é de cunho informativo, 

onde retoma fatos históricos da joalheria. Já a diagramação e imagens, são de caráter 

publicitário, pelas cores e imagens utilizadas, que chamam a atenção para as joias expostas ao 

lado do texto. 

Assim, apontamos características encontradas no conteúdo analisado no universo do 

jornalismo especializado em moda. No qual percebemos que as imagens são colocadas em 

primeiro plano, tendência maior dos anúncios publicitários em revistas; a diagramação das 

páginas se aproximam da arte dos anúncios de revista que se constitui de imagem, chamada, 

texto de apoio e  legendas; assim, mesmo o texto sendo claro e objetivo, a notícia recebe 

interferências publicitária na sua estruturação. 

 

3.6 CONTAMINAÇÕES EM VÁRIOS MOMENTOS  

 

A partir destas análises, foi possível perceber o quanto os discursos jornalísticos e 

publicitários se misturam dentro de publicações do universo das revistas especializadas. Tal 

contato entre as duas formas de comunicação ocorre em diversos momentos das reportagens 

analisadas.  

Ressalta-se como principais características de manifestações destas contaminações os 

títulos chamativos, qualitativos e criativos; fotos posadas, que evidenciam as angulações 

editoriais de escolhas, destacando por exemplo os aspectos positivos do conteúdo abordado; 

adjetivação, onde os textos, além de abordarem os pontos positivos do que é veiculado, 

trazem adjetivos que reforçam o quão bom é a marca apresentada junto ao conteúdo textual; a 
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diagramação da revista de moda, onde a disposição dos elementos chama mais a atenção para 

as imagens dos produtos do que para o texto em si.   

Assim, a partir da análise do corpus da pesquisa, observam-se diversas evidências que 

apontam para a confirmação dos questionamentos propostos na presente monografia, ou seja, 

o contato entre os discursos jornalístico e publicitário. A partir desta análise, foi possível 

responder ao objetivo proposto, que consiste em identificar as mudanças no texto jornalístico, 

contaminado por técnicas publicitárias.   

Assim, chega-se a conclusão deste capítulo, ressaltando o quanto é possível encontrar 

marcas da publicidade em textos jornalísticos, percebendo que o chamado jornalismo objetivo 

e imparcial está sendo modificado pelas contaminações das técnicas publicitárias, onde se 

identifica o "jornalismo cor-de-rosa", estudado em capítulos anteriores, e que reforça a ideia 

de que uma nova forma de comunicação está surgindo, onde a informação e a intenção de 

venda unem-se e transformam-se no publijornalismo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No momento em que a presente monografia é concluída, constata-se a importância da 

presença de referências publicitárias utilizadas no processo de produção de noticias e que 

possivelmente se esteja diante de um novo modo de dizer jornalístico. Mas, ao mesmo tempo, 

é possível também observar que o jornalismo está perdendo parte de suas características 

específicas e absorvendo elementos oriundos de outros gêneros e práticas de comunicação, 

sendo a publicidade a de maior destaque. 

Depois do mapeamento bibliográfico e do estudo dos conceitos escolhidos para 

acompanhar o trabalho de análise, passou-se a análise dos materiais, através de um conjunto 

de publicações que foram organizadas na forma de corpus. A descrição das marcas conforme 

mostradas, permitiu entender que as revistas mais do que informarem - pois são produtos 

feitos para comunicar -, também se voltam para despertar o interesse do leitor, transformando-

se num caminho para influenciar o consumo de bens de valores, colocados nos mercados 

econômicos.  

O que a análise procurou mostrar, apoiada pelos capítulos aqui explorados, foi, não só 

apontar que o jornalismo faz uso de técnicas publicitárias para seduzir o leitor, mas também 

mostrar as operações através das quais a publicidade fornece ou contamina a noticiabilidade 

do jornalismo segundo estratégias que, entrelaçadas e adaptadas para conversar com o gênero 

informativo, acabam transformando os modos de dizer do texto jornalístico, daí resultando em 

uma nova forma de comunicação, que entrelaça técnicas jornalísticas e publicitárias, 

resultando o publijornalismo. As principais características destas operações se dão através dos 

adjetivos usados em excesso, as fotografias posadas, a diagramação colorida e diversificada, 

além dos títulos que mais do que informarem, tornam-se quase que slogans para captar a 

atenção do leitor para aquela matéria. 

Além de indicar as mudanças que o texto jornalístico vem sofrendo em função do 

atravessamento de técnicas publicitárias em seu texto, também é importante refletir e 

questionar de que não há mais como distinguir as fronteiras entre "publicidade" e 

"jornalismo", pois as atividades práticas dos meios de comunicação mostram que elas acabam 

por se complementar e, consequentemente, as especificidades dos seus discursos acabam 

sendo afetadas por relações intertextuais. 

Aprendeu-se, ao longo do curso de Jornalismo, que estas duas práticas têm objetivos 

distintos, onde o jornalismo se caracteriza pelo discurso imparcial e objetivo e, por sua vez, a 

publicidade tem como objetivo a persuasão e o convencimento. Mas na presente análise pode-
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se perceber que há outra realidade, com manifestações que tratam de fazer com que estes dois 

gêneros se misturem. Aquilo que diferencia o texto publicitário do jornalístico seria e agora 

não é mais se evidencia uma grande diferença, pois o jornalismo não tem mais como objetivo 

principal o relato da informação imparcial. 

Constatou-se que as relações das práticas comunicacionais estão cada vez mais 

mescladas e, neste caso, especificamente o jornalismo e a publicidade. Tal mescla evidencia 

uma realidade que comprovamos a partir das nossas observações, onde manchetes são feitas 

para atrair o leitor, ou então quando slogans publicitários são usados para causar impacto nos 

títulos e chamadas. Também os recursos gráficos são usados como técnica para atrair o leitor. 

Já, na contrapartida, a publicidade se apropria do jornalismo para legitimar seu texto, onde o 

objetivo final é o convencimento e suscitar novas formar de credibilidade do público. Chama 

a atenção o fato de que esta observação não aparece a olho nu, pois se faz necessária a 

pesquisa sistemática e descritiva dos materiais, na forma de textos, para entender estas novas 

formas de contatos entre diferentes textos comunicacionais. 

Desta forma, constatou-se que o problema inicial do presente trabalho, onde se 

questionava como textos jornalísticos estão sendo contaminados por manifestações 

publicitárias, e como tais efeitos produzem várias modificações no discurso jornalístico, foi 

respondido, uma vez que as análises realizadas trouxeram diversas evidências desta 

contaminação entre jornalismo e publicidade, nas quais se observa a modificação do texto 

jornalístico e no processo de noticiabilidade, apontando indícios para um novo discurso, que 

não é exclusivo do jornalismo ou da publicidade. 

Assim, esperamos este trabalho contribui para que se possa questionar até que ponto o 

contato destes dois discursos é positivo, uma vez que o papel do jornalismo objetivo e 

imparcial é posto de lado, segundo mostra a análise.  Esta pesquisa mostra ainda o quanto a 

comunicação vem sofrendo mudanças, principalmente por fatores econômicos, onde a 

qualidade da informação veiculada é alterada para se adequar aos critérios publicitários.  

Por fim, ressalta-se a contribuição da presente pesquisa para o campo da comunicação, 

uma vez que este tema ainda é pouco abordado por pesquisadores. Através das reflexões aqui 

trabalhadas, se julga ter respondido as indagações e hipóteses aqui levantadas que, 

possivelmente poderão ser úteis para dar sequencia a este estudo, sobre esta temática que 

envolve manifestações do publijornalismo. 
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Anexo A: Revista Duas Rodas (Outubro de 2014; n. 469; Ano 40) - Uma História 

em Quatro Décadas: 1974 x 2014 (imagens 1, 2, 3 e 4) 
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Anexo B: Revista Prazeres da Mesa (Outubro de 2014; n.134; Ano 12) –  

Separe os Grãos (imagens 5, 6,7,8,9,10,11) 
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Anexo C: Revista Ciência Hoje (Outubro de 2014; n. 319; Volume 54) – Tuberculose: 

Desafios de um inimigo milenar (imagens 12,13,14,15) 
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Anexo D: Revista Viagem e Turismo (Outubro de 2014; n.10; ed. 228; Ano 19) 

Las Vegas - A exagerada (imagens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 
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Anexo E: Revista Vogue (Outubro de 2014; n. 434) - A Preferida da Rainha 

(imagens 27 e 28) 
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