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Introdução

O jornalismo tem sido criticado por alguns estudiosos de ter 

se rendido à lógica do mercado e essa interdependência, para 

eles, subordinaria o jornalismo à publicidade, acarretando inter-

ferências em suas funções de interesse público e responsabilida-

de social. No livro O jornalismo na era da publicidade, Leandro 

Marshall (2003, p.24) vê a publicidade como a forma eleita pelas 

classes dominantes como um dos meios para difundir a produ-

ção capitalista e defende que ela acabou se transformando na 

verdadeira força motriz da imprensa moderna. 

Essa polêmica, principalmente acadêmica, pode ser explica-

da por ambas as áreas terem função informativa, mas com ob-

jetivos diversos: o jornalismo deve informar sobre os fatos reais 

do mundo exterior para formar cidadãos conscientes e críticos; a 

publicidade informa sobre os produtos, serviços em um contex-

to ideal, onírico para induzir ao consumo. 

 1 Doutora em Letras. Docente do Departamento de Ciências Humanas, da 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), Unesp, câmpus de 

Bauru. E-mail: lucilenegonzales@uol.com.br.
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Para incitar seu público a adquirir produtos e serviços, a 

publicidade usa fórmulas de consumo. E o jornalismo? Para 

transmitir informações, ideias no jornal diário, na revista, nos 

telejornais, no radiojornal, no webjornalismo, emprega também 

estratégias linguísticas para conquistar sua audiência, incor-

porando fórmulas da linguagem do consumo para vender seus 

produtos editoriais, sua programação? 

Esse é o propósito deste artigo: analisar a linguagem jornalís-

tica impressa – dos jornais diários e das revistas – para constatar 

se há nela fórmulas de consumo, ou seja, da linguagem publici-

tária – já pesquisada por nós e apresentada na obra Linguagem 

Publicitária: análise e produção (2003). 

Nossa hipótese de pesquisa é que existe hibridização da lin-

guagem publicitária e jornalística e procuramos investigar se esse 

fenômeno vem comprometendo a informação, ou seja, se a função 

social do Jornalismo em atender o interesse público está ou não 

sendo influenciada por interesses meramente comerciais. Funda-

mentamo-nos em Albert e Terrou (1990), Gonzales (2003), Lage 

(2003), Marshall (2003), Medina (1988), Pinho (1998), Vilas-

-Boas (1996), Vestergaard e Schroder (1988), Sodré (1999).

Para respondermos às nossas indagações, percorremos bre-

vemente a trajetória da imprensa para verificar quando e por 

que jornalismo e publicidade se entrecruzaram e, a partir dessa 

retrospectiva histórica, refletimos se a linguagem de ambos está 

em convergência e os reflexos dessa hibridização para a comuni-

cação social. 

1. Jornalismo e publicidade: história 

A imprensa periódica surgiu em decorrência da necessidade 

de informação mercantil na fluorescente sociedade capitalista 

(Rubleski, 2009).
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Não se pode narrar a história do jornalismo periódico sem 

que se contemplem as funções exercidas no emergente processo 

de industrialização, da assunção e da consolidação do liberalis-

mo e do desenvolvimento econômico mundial nascido no século 

XV. O jornalismo sempre conviveu com os interesses do capital 

ou da política.

Acta Senatus e Acta Publica, murais informativos sobre os 

acontecimentos do Império, a invenção da tipografia por Guten-

berg em 1438, a queda do regime feudal, o surgimento de uma 

burguesia comercial e a ascensão do poder real. A notícia co-

meçava então, lentamente, a se configurar como uma mercado-

ria valiosa em um novo e próspero comércio, transformada aos 

poucos em produto, até se tornar um elemento imprescindível 

da nova civilização industrial. Tanto os donos como os editores 

de empresas jornalísticas logo descobriram que a sobrevivência 

no mercado de informação exigia que o empreendimento fosse 

tocado com uma visão empresarial arrojada. 

Diante das premissas do capitalismo, os novos empresários 

da informação descobriram que nem toda notícia, embora útil 

ou importante, ajudava a vender a mercadoria. Mais do que sim-

plesmente arrolar os fatos do dia, para eles, os jornais deveriam 

oferecer novidades interessantes, curiosas, impactantes para 

poder despertar o interesse dos leitores e alimentar a engrena-

gem do capital. 

 Já em meados do século XIX, coube à publicidade ser o 

elemento-chave para uma nova imprensa. Combinada com as 

inovações tecnológicas, iniciativas empresariais de um mer-

cantilismo já industrial, uma classe média que consolidava seu 

poder de consumo, o crescimento do número de leitores e as 

técnicas de impressão maciça de exemplares, “a publicidade 

bancava os jornais, iniciando a penny press. A expressão simbo-

liza o baratíssimo preço dos jornais ingleses da época, fixado em 

apenas 1 penny” (Marshall, 2003, p.46).
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Ao mesmo tempo, a penny press, já sensacionalista, produziu 

um modelo de notícia que, pela primeira vez, tinha no centro a 

vida cotidiana, além de introduzir novas formas de relatos, na 

busca do público também de menor escolaridade. Na mesma 

época, os jornais passaram a ser vendidos na rua, pelos meninos 

que se tornariam famosos anos mais tarde pelos gritos de “Extra! 

Extra!” (Rubleski, 2009).

Essas fórmulas de consumo tinham por objetivo conquistar 

mais leitores, para dar conta da então já industrializada impres-

são dos jornais. Segundo Rubleski (2009), o mesmo ocorreu com 

a publicidade ou, como se dizia na época, com os “reclames”. 

Essa autora explica que diversos jornais já aceitavam anúncios 

em meio ao seu editorial, quando, em 1836, o francês Émile 

Girardin, fundador do diário La Presse, teorizou esta ligação: 

“Quanto mais barato for o jornal, mais leitores ele terá; quanto 

maior for o número de leitores, mais publicidade atrairá” (Ru-

bleski, 2009). Como decorrência, os lucros perdidos “através do 

baixo preço seriam compensados por um corpo alargado de as-

sinantes atraídos pelo baixo preço do jornal e por uma expansão 

da publicidade” (Rubleski, 2009).

As estatísticas apontam que “um jornal sem publicidade 

custa ao leitor 70% mais do que um jornal com o volume usual 

de anúncios” (Rubleski, 2009).

No Brasil não foi diferente. 

O surgimento da empresa jornalística no Brasil pode ser loca-

lizada por volta de 1890. Por essa época, especialmente no Rio de 

Janeiro (centro de decisões e de movimento econômico), observam-

-se duas tendências no sentido de transformar a atividade jornalís-

tica em exploração comercial e industrial. De um lado, os jornais 

como a Gazeta de Notícias e o Jornal do Comércio, tradicionais 

folhas que vêm do Império (pelo menos quanto à estrutura eco-

nômica), adquirindo equipamentos e passando a faturar, princi-
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palmente, com a venda de espaços publicitários; de outro, surgem 

novos órgãos como o Jornal do Brasil e, pouco depois, o Correio da 

Manhã, já estruturados como empresa e voltados, como qualquer 

negócio, para o lucro como objetivo. (Medina, 1988, p.47)

A vinda da corte portuguesa já impulsionara o mercado pu-

blicitário: o primeiro anúncio publicado no Brasil data de 1808, 

e se trata de um imóvel à venda. Contudo, nessa época, a publi-

cidade se ocupava, principalmente, com anúncios sobre escravos 

foragidos, mas também existia a propaganda de remédios, arti-

gos de moda e bebidas.

Quem quiser comprar uma morada de casas de sobrado com 

frente para Santa Rita, fale com Ana Joaquina Silva, que mora nas 

mesmas casas, ou com o capitão Francisco Pereira de Mesquita, 

que tem ordem para as vender. (Gazeta do Rio de Janeiro, apud 

Pinho, 1998, p.16)

Sem ilustração e sem títulos, o texto publicitário da época 

tinha como objetivo principal informar o leitor sobre o produto; 

somente a partir de 1875 que a ilustração começou a aparecer 

na publicidade. Nessa mesma época, o pensamento empresarial 

viu a possibilidade de lucrar com a atividade jornalística, então 

passou a investir em maquinário para a impressão rápida e de 

qualidade (rotativas e linotipos). A ilustração passou a se inserir 

nas páginas dos jornais e periódicos, sendo utilizadas como uma 

forma de atrair o público para a notícia, e representar através de 

figuras o que era dito na reportagem, substituindo a fotografia 

jornalística contemporaneamente. 

O volume de anúncios publicitários, então, começou a cres-

cer, exigindo cada vez mais espaços nas páginas dos jornais, que 

passaram a cobrar pela inserção deles. O orçamento publicitário 

incrementou a receita dos jornais, que passaram a ser mais bara-
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tos e lidos por um maior número de pessoas; a partir daí, alguns 

grupos jornalísticos passaram a depender da publicidade para 

manter seu público leitor e a sua própria existência (Sodré, 1999, 

p.252).

O aumento do público leitor e as novas possibilidades técni-

cas da ilustração fizeram surgir o apelo publicitário, que era ex-

plorado a partir das imagens com o auxílio de textos. Em 1914, 

a primeira agência de publicidade brasileira, a Eclética, inicia a 

profissionalização do mercado publicitário brasileiro.

Pouco a pouco, os jornais e a publicidade incorporavam novos 

procedimentos e recursos técnicos, como o clichê, o anúncio teste-

munhal, a técnica do texto em verso rimado e metrificado, os pri-

meiros slogans e o uso de cores. Notadamente, no final do século, a 

tipografia perdeu seu caráter artesanal para situar-se em uma linha 

de produção que exigia o aparelhamento técnico, e especialização, a 

divisão do trabalho e a racionalização dos custos. Também a publi-

cidade beneficiou-se com as melhorias, que vão trazer novos con-

tornos para a atividade no século XX. (Pinho, 1998, p.12)

O surgimento das revistas propiciou o entrelaçamento da 

história da imprensa e da publicidade brasileira. A própria lin-

guagem jornalística desse tipo de periódico preza pelo apelo à 

literatura; as revistas, nessa época, já eram carregadas de apelo 

visual, tornando-se o principal veículo para a venda do espaço 

publicitário, pelas suas melhores condições técnicas, público 

leitor específico.

As primeiras décadas do século XX foram marcadas pelo 

crescimento nos números de títulos, como A Revista da Semana, 

O Malho, A Vida Paulista, Arara entre outras. O grande fenô-

meno editorial da época foi, em 1928, O Cruzeiro. Prezando pela 

finalização gráfica da revista, O Cruzeiro era impresso em papel 

diferenciado que valorizava a fotografia e a criatividade. 
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Enquanto os jornais marcaram os períodos abolicionista e repu-

blicano criando um clima de participação, as revistas semanais 

e ilustradas vieram carregadas de uma nova atmosfera: agora é o 

instante da crônica social, da charge, do soneto. Os homens do 

governo não são mais atacados, são alvos de sátira; os fatos não se 

traduzem em notícias, mas vêm no leve comentário; e junto com 

as rimas, que tomam largo espaço, há um não menor fascínio pela 

Academia. Tempo de Bilac, das fotos das senhorinhas, dos ecos 

parisienses. Sustentando isso tudo, principia uma propaganda 

regular. (Ramos, 1985, p.19)

Nomes importantes da literatura migraram para os jornais, 

como Paulo Barreto (João do Rio) repórter/cronista de A Gazeta 

de Notícias, que mais tarde se tornou empresário do ramo jorna-

lístico, fundando A Pátria. 

Paulo Barreto inovou principalmente ao nível do conteúdo 

informativo e dos métodos de captação dos dados, portanto, ao 

nível de reportagem. [...] a observação da realidade, como carac-

terística essencial do repórter, foi realmente o ponto de partida 

de João do Rio ao produzir reportagens e ao renovar a crônica. 

(Medina, 1988, p.60)

Não só as técnicas de impressão evoluíam; a inserção no Bra-

sil de novos meios de comunicação, como o rádio, na década 

de 1920, e mais tarde a televisão, em 1950, revolucionaram o 

texto jornalístico e publicitário. Enquanto os jornais e as revistas 

competiam com meios mais velozes, a publicidade precisava se 

adaptar à linguagem estritamente falada e ao vídeo. 

O jornalismo impresso viu então a necessidade de adaptar 

sua linguagem. Para sobreviver no novo cenário da imprensa, 

surgiu o jornalismo interpretativo, que aprofundava as notícias, 

levando ao leitor os antecedentes e os possíveis desdobramen-
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tos do fato. Mas, acima de tudo, era preciso baratear o custo do 

jornal e da revista para a população, e a saída era vender espaço 

para a publicidade. Desde então, a relação entre jornalismo e 

publicidade consolidou-se e vai além dos textos e das imagens. 

O rádio e a televisão procuravam a sua característica jorna-

lística, já que a instantaneidade desses meios os destacava no 

cenário da imprensa, e o oferecimento ao público de programas 

de entretenimento que obtinham alta audiência atraía o mercado 

publicitário. Os novos meios de comunicação trouxeram consi-

go a concentração geográfica e empresarial para o meio jorna-

lístico, situando-se principalmente no eixo Rio de Janeiro-São 

Paulo e congregando grandes empresas de comunicação.

Com os poderosos meios de comunicação de massa, como 

rádio e a TV, adiciona-se a internet no fim do século XX, fenô-

meno que instala um regime de competição acirrada no campo 

da informação. As diversas mídias canibalizam o mercado e 

otimizam o processo de marketing empresarial para garantir a 

sobrevivência (Marshall, 2003).

Se a televisão instaurou a era do audiovisual, magnetizando 

as massas em torno da imagem e quebrando o ciclo de três sécu-

los da era alfabética inaugurada por Gutemberg, a internet surge 

como meio radicalmente novo e, embora ainda em construção, 

quebra o ciclo da imagem e inaugura uma nova era de interativi-

dade e virtualidade, hibridizando agora informação, entreteni-

mento, relacionamento e publicidade.

A história da imprensa mostrou que informação e publicidade 

são parceiras desde o início da imprensa; na contemporaneidade, 

cada vez mais, fundem-se, em um mesmo produto midiático. 

Como o financiamento e a lógica publicitária são condição para 

a existência do conteúdo editorial e da programação dos meios 

de comunicação de massa, o jornalismo só se torna factível no e 

pelo financiamento do poder econômico publicitário (Marshall, 
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2003). Compreender essa dinâmica significa compreender que 

hoje o jornalismo sobrevive graças à publicidade.

2.  A linguagem do jornalismo, da publicidade e 
as fórmulas de consumo

A parceria entre jornalismo e publicidade ultrapassa, porém, 

o âmbito mercadológico e adentra na linguagem dessas duas 

áreas da comunicação. Na busca do sucesso entre o público, 

desde o final do século XIX, o jornalismo – especialmente o im-

presso, objeto de estudo deste artigo – passa a utilizar fórmulas 

de consumo com textos curtos, manchetes garrafais, infográfi-

cos, retrancas, tabelas, fotos grandes e chamativas, variedades 

de cores. Tudo para atrair e fixar a atenção dos leitores. A regra 

dos jornalistas e principalmente designers é provocar impac-

to visual, destacando o jornal no bazar de notícias diárias para 

vender o produto jornalístico que objetiva informar e formar a 

opinião dos leitores (Medina, 1988, p.87).

Em meio a esse contexto da informação e do entretenimen-

to – no jornal impresso e, especialmente, nas revistas –, a publi-

cidade, para vender produtos, serviços e ideias, também utiliza 

fórmulas de consumo como letras garrafais, imagem apelativa, 

textos curtos. Sua tarefa é chamar a atenção, despertar o interes-

se, estimular o interesse, criar convicção e levar à ação – compra 

(Vestergaard; Schroder, 1988, p.48) – por meio da seguinte es-

trutura: título, imagem, texto, marca e slogan. 

A partir desses três componentes da mensagem publicitá-

ria – título, subtítulo e texto –, faremos uma comparação com a 

formatação de três estruturas da mensagem jornalística – título 

ou manchete, linha fina e lead – para verificar como se configu-

ram os apelos de consumo nessas comunicações e se há hibridi-

zação nessas linguagens. 
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2.1 Título 

O título publicitário, juntamente com a imagem, é o grande 

responsável por chamar a atenção e despertar o interesse do leitor 

pela mensagem do anúncio. Mensagem grafada em letras maio-

res nos anúncios, o título é a comunicação verbal geralmente ori-

ginal, criativa, pois é sua função fazer que o leitor/consumidor 

de um anúncio impresso – revista, jornal, folder e outros – pare 

para entender o sentido da imagem por ele delimitada e prossiga 

a leitura para conhecer o produto propagado.

O título publicitário é construído para impactar o leitor/

consumidor, por isso explora seu imaginário, emoções, interes-

ses e necessidades. Um bom título deve ter duas qualidades: ser 

conciso; ter, no máximo, de cinco a sete palavras gramaticais – 

verbos, substantivo, adjetivos, advérbios (Citelli, 1995, p.43);2 

ser positivo, abordar aspectos eufóricos e agradáveis (Martins, 

1997, p.123).

Já na informação jornalística, o título foi o primeiro apelo 

verbal a ser explorado, conscientemente desdobrado da mensa-

gem. Ainda no final do século XIX, o título na imprensa escrita 

é utilizado como uma fórmula de consumo da indústria cultural 

jornalística para chamar a atenção e conquistar o leitor.

o título anuncia o fato, o título resume a notícia, o título embeleza 

a página. Aos primeiros critérios se liga a angulação informativa 

convencional e ao último, uma preocupação superficialmente esté-

tica [...]. A mensagem-consumo exige um título de apelo forte, bem 

nutrido de emoções, surpresas lúdicas, jogos visuais, artifícios lin-

guísticos. O título ganha vida de consumo como qualquer anúncio 

publicitário e a edição trabalha com cuidados especiais. (Medina, 

1988, p.119)

 2 Nem todos os anúncios, porém, apresentam esse padrão. Alguns apresentam 

apenas a imagem e a marca; outros, o título, a imagem e a marca; e diversas 

outras estruturas (Gonzales, 2003, p.18).
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Grafado em letra maior que a linha fina e o texto, o título no 

jornal é como o anúncio da notícia, concentrado no fato de que 

provavelmente mais despertará a atenção, e a manchete é o título 

do assunto principal de cada edição. O título jornalístico é de alta 

importância porque a maioria dos leitores de um jornal lê apenas 

o título da maior parte dos textos editados. “Ou o título é tudo 

que o leitor vai ler sobre o assunto, ou é o fator que vai motivá-lo 

ou não a enfrentar o texto” (Novo Manual..., 1992, p.168).

Percebe-se já a convergência do título jornalístico e publicitá-

rio: ambos são grafados em letras maiores; a comunicação verbal 

é concisa, composta de palavras com forte conteúdo e, sobretu-

do, original, criativa para que o leitor/consumidor interesse-se 

pelo texto da publicidade ou da notícia.

No título jornalístico e publicitário, há a preocupação com 

a estética e em vender uma informação ou um produto, serviço 

ou ideia, com palavras fortes, emocionais. O domínio literá-

rio – função poética – alcança o título, requinte que se transporta 

também para a manchete de jornal ou de revista. A titulação é 

fechada por editores ou jornalistas linguisticamente mais há-

beis, mais criativos. Esses jogos estilísticos estão a serviço da 

linguagem de consumo, a função apelativa (Medina, 1988). 

Na revista, a hibridização da linguagem publicitária e jorna-

lística é ainda mais concreta.

Os títulos chamam o consumidor pela diagramação, pela forma 

verbal literária, pela malícia dos dados em jogo, pela intimidade 

com que falam ao leitor como você, aqui e outras formas impe-

rativas, ou simplesmente pelo prazer lúdico do quebra-cabeças. Até 

os títulos interrogativos – pecado original nos clássicos manuais – 

se constituem num apelo direto [...]. Na verdade, o título sem-

pre deixa transparecer a posição opinativa do grupo empresarial, 

mesmo aqueles que se dizem imparciais. Qualquer título de apa-

rência denotativa pode ser conotado no contexto da informação. 

(Medina, 1988, p.120)
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Segundo essa autora, visando atrair a atenção do consumidor 

a que se dirige, o título ou a manchete de capa das revistas combi-

na informação e lazer, influências da era informação/consumo, 

e nesses termos sintoniza-se com a publicidade. Desde o início 

do século XX, com a massificação do jornalismo, as revistas, 

na era do marketing, especializam-se em conhecer seus leitores 

consumidores e atrai-los à sua compra com recursos gráficos e 

linguísticos criativos.3

O domínio literário – função poética – alcança, portanto, o 

título publicitário, requinte que se transporta também para a 

manchete de jornal ou de revista.

Informação e publicidade passam enfim a se fundir em um 

mesmo produto midiático. Cria-se uma notícia híbrida, uma meta-

morfose linguística, um amálgama de discursos. Rompem-se os 

arames farpados que dividiam o campo do jornalismo e da publici-

dade e passa-se a criar, em seu lugar, uma mutação genética dirigida 

essencialmente ao mercado. (Marshall, 2003, p.120)

2.2 Subtítulo 

Na publicidade, o subtítulo “aparece em letras menores que 

o título e completa-o, fornecendo-lhe uma resposta sintética ao 

que é proposto pelo título” (Martins, 1997, p.126). Esse mesmo 

recurso verifica-se na linha fina ou supratítulos da mensagem 

jornalística: “frase ou período sem ponto final, que aparece abai-

 3 Em pesquisa sobre as capas de Veja (Gonzales, 2011), identificamos que a 

estruturação das capas é bastante semelhante à do texto publicitário: as capas 

da revista utilizam-se da marca Veja, de uma imagem, de uma manchete – 

comparável ao título da publicidade – e de um subtítulo ou supratítulo para 

complementar a mensagem da manchete – também usados na publicidade.
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xo do título ou acima dos títulos e servem para completar seu 

sentido ou dar outras informações. Funciona como subtítulo. 

Usa letras menores que as do título e maiores que as do texto” 

(Novo Manual..., 1992, p.153).

Esses componentes – subtítulo da publicidade e linha fina 

do jornalismo – também são semelhantes na estruturação e fi-

nalidade de suas mensagens: ambos completam a informação 

do título e têm como objetivo despertar o interesse do leitor pelo 

anúncio ou matéria jornalística.

2.3 Texto

Na estrutura do anúncio publicitário, é chamada de texto 

a argumentação verbal que aparece geralmente logo abaixo da 

imagem do anúncio ou em qualquer outra posição. Essa comu-

nicação linguística visa informar o consumidor sobre o produto, 

serviço ou ideia propagados e também persuadi-lo; finalidades 

que provêm de argumentos racionais – apresentação de argu-

mentos, dados provando a validade do produto – e de apelos 

emocionais – desencadeamento de motivações inconscientes 

para levar o consumidor à decisão de compra do produto. 

Nos anúncios, o texto aparece sob a forma de um parágrafo 

apenas, ou de um texto estruturado em vários parágrafos, ambas 

as formas contendo introdução, desenvolvimento e conclusão.

A introdução do texto deve estimular o desejo do leitor para 

consumir o produto. Nesta introdução, apresenta-se uma pro-

posição como verdade. A ideia ou o produto divulgado será sem-

pre o melhor, o mais viável, o mais econômico.

O desenvolvimento do texto deve criar convicção no leitor 

por meio de: a) provas racionais, que se apoiam em coisas e fatos 

lógicos, argumentos incontestáveis, como a descrição das qua-

lidades, utilidades do produto; as causas e consequências, os 

motivos e resultados do ter e não ter o produto; a explicitação 
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da superioridade do produto; b) argumentos emotivos, que se 

centram no emissor, jogando com os seus sentimentos visando 

à aceitação da mensagem por meio de expressões exclamativas, 

interjeições, adjetivos qualificativos subjetivos, superlativos e 

diminutivos, figuras de linguagem, conotação; c) argumentos 

mistos, que combinam as provas racionais com os argumen-

tos emotivos e a função informativa da mensagem se dilui nos 

apelos emotivos, uma vez que é “sabido que as pessoas se sen-

sibilizam mais pela emoção do que pela inteligência, mais pelo 

que está fora do produto, do que nele mesmo” (Martins, 1997, 

p.130). Esse tipo de desenvolvimento é o mais comum nos anún-

cios publicitários, pois informa e apela ao mesmo tempo.

A conclusão do texto induz o consumidor à compra. Essa 

parte retoma, confirma o objetivo do texto e incita o consumidor 

à compra do produto por meio de formas imperativas, explícitas 

ou implícitas.

Na mensagem jornalística, o texto também recorre a apelos 

verbais direcionados para o consumo. Nesta categoria está o 

lead, primeiro parágrafo da notícia, cabeça ou lançamento da 

matéria. 

Formalizado pelos norte-americanos ainda no século XIX, pas-

sou a constituir um traço importante de motivação para o produto/

notícia, para agarrar o consumidor no contato imediato. (Medina, 

1988, p.118)

Todos os assuntos (ou incidentes) que figurarem no lead 

devem constar obrigatoriamente do desenvolvimento da maté-

ria, já que é um índice, resumo ou forma de chamar a atenção 

do leitor. O lead pode ser definido como “o parágrafo sintético, 

vivo, leve com o que se inicia a notícia, na tentativa de prender 

a atenção do leitor”. Cada um dos assuntos será desenvolvido 

na sequência da reportagem, mas o lead já deu uma ideia do 
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que houve, convidando o leitor a percorrer a notícia até o final 

(Erbolato, 2001). 

Um lead mostra, em primeiro lugar, um esforço de captação – 

“por onde vou começar a matéria”, preocupação sintomática do 

repórter, equivale à angústia de captar uma parte significativa do real. 

A edição acentua seu valor quando dedica um tempo especial para o 

acabamento do lead que, por sua vez, revela a angulação da editoria, do 

setor do jornal [...] o lead deve apresentar um resumo de unidades de 

informação do acontecimento. Dentro da narrativa sequencial 

decrescente, chamada pirâmide invertida, esse é o lançamento ideal. 

(Medina, 1988, p.121)

Enquanto o lead, na síntese acadêmica de Laswell, informa 

quem fez o que, a quem, quando, onde, como, por quê, e para 

quê, a documentação consiste em proposições adicionais sobre 

cada um desses termos (Lage, 2003), ou seja, a documentação 

detalha o fato exposto no lead, sempre em ordem decrescente de 

importância. 

Para estabelecer esse detalhamento do fato na notícia, o jor-

nalista pauta-se no interesse do leitor, dosando em seu texto a 

racionalidade dos fatos e a emoção ou subjetividade do leitor. 

Segundo Medina (1988), a mensagem jornalística reveste-se do 

binômio realidade/sonho.

Mesmo a notícia, mensagem jornalística que se insere no 

gênero informativo, recorre a essas fórmulas de consumo para 

atrair a atenção do leitor oferecendo-lhe, nos três componentes 

analisados – título, linha fina, lead –, três dados distintos, ga-

rantindo ao leitor informações sobre o fato noticiado, caso não 

queira ou não tenha tempo para ler toda a notícia.

A inquietude da abertura do lead como apelo significa diversos 

padrões de consumo: o lead sumário, o lead impacto, o lead envol-
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vente, o lead literário, acompanhado da documentação que detalha 

os elementos expostos no lead. Essa formatação do texto jornalís-

tico anuncia uma mercadoria, o produto oferecido pelo jornalismo 

na indústria cultural. (Medina, 1988, p.123)

Nas revistas, a fórmula informação/consumo fica ainda mais 

nítida. O texto cria uma aproximação afetiva com o leitor, técni-

ca muito comum na publicidade (Medina, 1988, p.121). 

Assim, percebe-se que as palavras empregadas no jornalismo 

de revista revestem-se de um binômio sonho/realidade, de uma 

atmosfera emotiva. O substantivo e o verbo, palavras-sintetica-

mente-importantes-para-a-informação predominantes na notícia, 

aparecem num âmbito de significação que os conotam de adjeti-

vação, um substantivo aparentemente referencial se torna, dentro 

de um contexto ideológico e/ou mercadológico, extremamente 

conotativo. (Medina, 1988, p.125)

Verificamos que os componentes texto (na estrutura da 

mensagem publicitária) e lead e documentação (na mensagem 

jornalística) têm objetivo convergente: a informação mais de-

talhada ao leitor. Na publicidade, sobre o produto/serviço/

ideia anunciados; e, na notícia, sobre o fato; ambas calcadas no 

binômio racional/emocional ou realidade/emoção para desper-

tar no consumidor o desejo pelo produto/serviço anunciado ou 

aproximar-se do leitor.

Considerações finais 

A história da imprensa periódica mostrou-nos que o jorna-

lismo nasceu da necessidade da sociedade capitalista que carecia 

de informação mercantil, e esse mercado da informação, para 
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sobreviver, passou a ser administrado como uma empresa. A pu-

blicidade foi inserida na história da imprensa à medida que cres-

cia o poder de consumo da classe média, contexto em que a penny 

press barateou o custo dos jornais e permitiu o acesso à informa-

ção dessa camada mais popular, financiada pelos anunciantes.

Além disso, a fórmula informação/consumo despertou a im-

prensa para a venda de notícias que combinavam realidade e 

emoção, ou seja, úteis e importantes, mas também interessantes, 

curiosas, impactantes para atrair a atenção do leitor e vender a 

mercadoria. Conjugando a estratégia de baratear os jornais, ven-

dê-los para mais pessoas e atrair mais anunciantes, a imprensa 

tem-se mantido até hoje. No Brasil também a imprensa sempre 

esteve aliada à publicidade; tocada como empresa da informação 

que visa lucros, os títulos de jornais e revistas cresceram e dispo-

nibilizaram não somente à elite informações e entretenimento. 

Paralelamente ao desenvolvimento da imprensa, que investiu 

num jornalismo mais aprofundado, a reportagem, a publicidade 

se profissionalizava, incorporando procedimentos e recursos 

técnicos. Esse contexto propiciou o surgimento das revistas, 

com a oferta de um texto mais prazeroso para o leitor, o que pro-

moveu um casamento perfeito entre publicidade e jornalismo.

Com o número crescente de empresas de comunicação, o 

financiamento dos anunciantes e a grande circulação de jornais 

e revistas, surgiram inovações no fazer jornalístico e o benefício 

social de levar a mais leitores informação, entretenimento.

Essa parceria jornalismo/publicidade não ocorreu somente 

no âmbito mercadológico, mas também no da linguagem. Ve-

rificamos nesta pesquisa que os componentes título, subtítulo 

(linha fina) e texto (lead e documentação) da mensagem publi-

citária e jornalística hibridizam-se como fórmulas de consumo. 

Em ambas as mensagens, os títulos revelam uma preocupação 

com recursos visuais e linguísticos criativos e em vender a in-

formação com palavras fortes, emocionais, destacadas em letras 
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garrafais. Os subtítulos do jornalismo e da publicidade comple-

mentam a informação do título, acrescentando, de forma rápida, 

dados novos ao leitor e captam seu interesse pelo texto a seguir.

O texto publicitário e jornalístico detalham as informações 

ao leitor, ambos calcados no binômio racional/emocional ou 

realidade/emoção, para despertar o desejo pelo produto/serviço 

anunciado ou aproximar-se dele, estimulando uma relação de 

afinidade com a linha editorial do jornal ou revista.

As estruturas hibridizadas e as intenções das mensagens jor-

nalística e publicitária são fórmulas de consumo inseridas em 

uma sociedade capitalista que atende às necessidades de um 

público, que quer ou precisa absorver a informação de forma 

rápida e persuasiva, e quer conhecer os produtos e serviços dis-

poníveis no mercado. 

São conteúdos da cultura de massa que informam, suscitam 

curiosidades, alargam horizontes; inserem-se nos meios de co-

municação na era da industrialização; o jornalismo como pro-

duto de consumo da indústria cultural e a publicidade como 

mensagem deste universo. 

Jornalismo e publicidade, portanto, amalgamam-se e muitas 

vezes seus objetivos são comprometidos. Por isso cabe aqui o 

alerta para a responsabilidade social e o compromisso ético dos 

profissionais de comunicação social para que preservem as fun-

ções sociais dessas duas áreas, não comprometendo a fronteira 

entre jornalismo e publicidade. 

A mensagem jornalística, ao utilizar as fórmulas de consumo 

aqui apontadas, informa seu leitor de maneira criativa, inteli-

gente, rápida, valorizando ao mesmo tempo a equipe que produz 

o jornal ou a revista e seus leitores, que esperam dessas publica-

ções olhares de profissionais da informação que disponibilizem 

um conteúdo preciso, ético, baseado no interesse público. 

A publicidade, além de propiciar a disseminação da infor-

mação jornalística a um número maior de pessoas pelo finan-
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ciamento dos anunciantes, tem a função social de disponibilizar 

informações sobre produtos, serviços e ideias por meio de uma 

linguagem criativa, inusitada, original. Nem sempre é vista como 

conteúdo negativo nas páginas dos jornais e revistas; muitas pes-

soas se satisfazem tanto com as notícias quanto com os anúncios. 

Cabe, portanto, aos produtores da informação buscar o 

equilíbrio entre o interesse público e mercadológico na divul-

gação das mensagens jornalísticas e publicitárias para informar 

a sociedade, formar opinião e incitar o consumo de produtos 

jornalísticos e de produtos/serviços/ideias, visando sempre o 

benefício social.
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