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similada da Imprensa Oficial do Estado de S.Paulo, 2000-

2003] 
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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso tem como propósito fundamental analisar 

comparativamente os jornais impressos baianos Diário de Notícias e A Tarde, em 

publicações relativas aos perídos de 16 a 21 de novembro de 1908, e de 10 a 16 de novembro 

de 2008, respectivamente. A análise de conteúdo, feita através do uso do método de unidades 

redacionais, pretende contribuir para os estudos sobre a história da imprensa baiana, em um 

resgate das origens do nosso jornalismo e compreensão da configuração atual do mesmo. 

PALAVRAS CHAVE: História da Imprensa Baiana; Jornalismo Impresso; Diário de 

Notícias; A Tarde; Unidades Redacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O primeiro texto jornalístico a circular em um periódico em língua portuguesa – 

destinado e sobre o Brasil – começava com, exatamente como nesse capítulo, o título 

“Introdução”. As palavras em português, saídas da pena do pioneiro Hipólito da Costa, 

discorriam sobre a importância do ofício dos “redatores das folhas públicas”, aqueles 

senhores que “munidos de uma crítica sã e de uma censura adequada”, representariam os 

“fatos do momento, as reflexões sobre o passado e as sólidas conjecturas sobre o futuro
1
”. 

O mundo, o país e a imprensa não são aqueles mesmos de 1808, data em que 

começou a circular dos dois lados do Atlântico – no Reino Unido, onde era feito, e no Brasil, 

para onde se destinava, o Correio Braziliense de Hipólito. Ou ainda, o mundo, o país, a 

Bahia e a imprensa de hoje também não são os mesmos de 1908, ano das publicações do 

jornal baiano Diário de Notícias que serão analisadas pelo presente trabalho. É possível até 

que haja diferenças significativas no mundo de 2008, quando aconteceram as notícias 

publicadas pelo jornal A Tarde relatadas em nossa análise, em relação ao que hoje se vive em 

2009.  

Duzentos anos, cem anos ou um ano. É equivocado tentar compreender o passado 

usando apenas as categorias do presente, seja qual for o espaço temporal de origem da fala. 

Por esta razão, pretendemos aqui nos capítulos que se seguem, reconhecer o contexto em que 

a imprensa nasceu e em que os veículos analisados estão inseridos. Nesses dois séculos, as 

letras impressas no Brasil registraram o fim da era colonial, a época do Império e todos os 

meandros da República no país, desde a sua proclamação, passando por ditaduras e aberturas 

políticas.  

Também a opinião impressa produzida por um homem se modificou e agigantou-se, 

se tornando parte de uma mídia de massa e, em outras palavras, deixou de ser uma imprensa 

de interesse político e foi inserida na era empresarial dos conglomerados da comunicação. 

Foi censurada, tanto como antes do seu surgimento no Brasil Colônia – por isso o enorme 

                                                           
1
 Transcrição de trecho adaptado para o vernáculo contemporâneo íntegra no volume I, pp. 3-4 de Hipólito da 

Costa e o Correio Braziliense, edição fac-similada da Imprensa Oficial do Estado de S.Paulo, 2000-2003. 

Retirado de DINES, Alberto. Hipólito da Costa, o crítico boicotado. 
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atraso se comparado à imprensa dos nossos vizinhos latinos e norte-americanos – quanto 

depois nas demais fases políticas do país. Para fazermos parênteses, vale ressaltar que esse 

aspecto da liberdade da imprensa é algo que ainda é palco de lutas mesmo passados duzentos 

anos e com consolidação da democracia nos anos 90, como podemos apontar em casos 

recentes de censura aos jornais A Tarde e O Estado de S. Paulo, já no segundo semestre de 

2009, em que liminares judiciais proibiram a publicação de notícias sobre investigações 

contra um desembargador baiano e o filho do senador José Sarney. 

Por que escolhemos estes dois veículos para a análise comparativa, o Diário de 

Notícias e o A Tarde? Para além do marco temporal, ambos são representativos da imprensa 

baiana de uma época, seja por sua importância cultural no estado, seja pelo valor numérico 

de tiragem de exemplares, como apresentaremos no capítulo 2. Os dois também não se 

restringiram em abrangência à área metropolitana de Salvador, mas transpuseram a fronteira 

da capital para circular no interior da Bahia, não somente em assinantes como também em 

notícias que abordariam cidades interioranas
2
. 

Registrar as mudanças históricas no momento dos acontecimentos nunca foi e ainda 

não é tarefa fácil, por essa razão, ao estudarmos a história das imprensas brasileira e baiana e, 

como já falado, prosseguimos o estudo para uma análise baseada no conteúdo dos mesmos. 

Com o propósito de conhecer e esmiuçar as características dos periódicos de forma que fosse 

possível compará-las apesar da diferença temporal, optamos pelo uso de unidades 

redacionais, conforme explicaremos mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 FILHO, Aloísio de Carvalho, em sua matéria “Jornalismo na Bahia: 1875-1960”, no Diário de Notícias de 

06/03/1960, presente em TAVARES, Luís Guilherme Pontes Tavares (org.). Apontamentos para a História 

da Imprensa na Bahia. Salvador,  EGBA, 2008. 
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          CAPÍTULO 1 

 

HISTÓRIA DA IMPRENSA NO BRASIL E NA BAHIA 

 

Ao analisarmos duas publicações brasileiras e baianas em seu conteúdo, sendo estas 

pertencentes a contextos sócio-culturais e históricos distintos, é preciso primeiro entender a 

história da imprensa em que estão inseridas. Um enfoque na imprensa brasileira visa 

selecionar apenas os elementos que parecem essenciais para a compreensão da análise a ser 

feita. 

 

1. 1 O nascimento e modernização da imprensa brasileira 

No Brasil colonial (1500 – 1822), as letras impressas eram proibidas até 1808, data da 

chegada de d. João VI e a consequente mudança no status político e econômico do país. A 

partir de então, as autoridades portuguesas não poderiam mais barrar a necessidade de se 

imprimir atos do governo e a divulgação de notícias importantes à Coroa. 

Durante os catorze anos que separaram a vinda da Corte portuguesa ao Brasil e a 

proclamação da Independência, nasceu e morreu o primeiro jornal brasileiro, o Correio 

Braziliense (1808-1822), publicado por Hipólito da Costa. Natural da Cisplatina, parte do 

Brasil que viria posteriormente a formar o Uruguai, o considerado fundador da imprensa 

brasileira redigia o periódico direto de Londres, mas o destinava aos brazilienses
3
. O jornal 

tinha o tamanho e a forma de um livro e era composto de artigos que expressavam ampla 

articulação política. Hipólito julgou encerrada a sua “missão” em novembro de 1822 com a 

Independência do Brasil e parou de publicar o Correio Braziliense, mas sem antes deixar de 

saudar os primeiros jornais, tais como a Gazeta do Rio de Janeiro, e jornalistas 

independentes, como José Bonifácio de Andrada. 

A liberdade de imprensa seria instalada no Brasil a partir de 1821, mas em uma linha 

com recuos e progressos, dependentes de preocupações do governo. O jornalismo que se 

                                                           
3
 Segundo Lustosa, esse era o nome dado “aos portugueses nascidos ou estabelecidos no Brasil e que se sentiam 

vinculados à nova pátria”, em contraposição aos comerciantes que negociavam com o Brasil (“brasileiros”) e 

aos índios (“brasilianos”). 
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desenvolveu nesse momento era reflexo das condições políticas da época, com marcada 

participação e militância das elites e alguns setores das classes médias urbanas, que 

escreviam no chamado estilo panfletário. Os periódicos objetivavam a tomada de posição e a 

mobilização dos leitores para determinadas causas. A imprensa era essencialmente de 

opinião.  Figuraram nomes como o dos baianos Cipriano Barata e José da Silva Lisboa (o 

Visconde de Cairu), Frei Caneca, Evaristo da Veiga e Gonçalves Ledo. 

O país estava se tornando uma nação independente, modelando suas 

instituições e aprendendo a se confrontar suas idéias num espaço 

público.  Nesse processo de aprendizado, de negociações e 

produções de consenso era normal que excessos fossem cometidos 

(LUSTOSA, 2003
4
) 

 

Ao lado desta imprensa político-partidária que perdurariam hegemonicamente até 

meados do primeiro reinado, alguns poucos jornais independentes eram mais informativos e 

organizados a partir da lógica de empresa. Eles não fugiam do engajamento e da parcialidade, 

principalmente aos olhos de leitores de hoje, mas se diferenciavam dos demais periódicos 

que eram justamente caracterizados por ser opinativos e panfletários. Esse outro grupo de 

periódicos procurava se manter indiferente à política, publicando majoritariamente notícias 

sobre crimes, espetáculos, movimentos de navios, leilões de escravos etc. 

O primeiro jornal a circular diariamente e considerado um dos primeiros a ser, 

realmente, informativo, foi o Diário do Rio de Janeiro, fundado em 1821. 

(O Diário do Rio de Janeiro) Distanciava-se tanto da política que 

não noticiou nem a proclamação da independência. O jornal só falou 

sobre o assunto 15 dias depois, em 22 de setembro. No entanto, os 

limites do seu “não-engajamento” eram claros. (RIBEIRO, 2007
5
) 

 

Essa configuração de “duas imprensas” começa a se diversificar principalmente 

durante o advento e o desenrolar da chamada Primeira República (1889-1930), concomitante 

                                                           
4 LUSTOSA, Isabel. O nascimento da imprensa brasileira. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro: 2003. 

5
RIBEIRO, Ana Paula Goulart . A imprensa da independência e do primeiro reinado:engajamento e 

mercado. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2007. Disponível em 

http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/hist-midia2005/resumos/R0199-1.pdf. 
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ao crescimento urbano e à busca do progresso. De acordo com Eleutério
6
, a imprensa 

tornava-se grande empresa, otimizada pela conjuntura favorável, “que encontrou no 

periodismo o ensaio ideal para novas relações de mercado do setor”. Assim, a virada do 

século presenciou a passagem da pequena à grande imprensa e saudou o surgimento da 

imprensa industrial, mais próxima do que conhecemos hoje. 

A partir deste momento em que as instituições que produzem comunicação de massa 

passam ter o mesmo funcionamento de uma empresa, obedecendo, portanto, à lógica do 

mercado, elas descobrem que podem produzir capital econômico, e não apenas capital 

político. 

Os campos sociais são sistemas imanentes de tensões voltados 

para a produção de prestígio e para a distribuição de 

reconhecimentos ou punições, onde se geram, sempre em tensão 

permanente, os princípios estruturadores de um setor social, as 

suas escalas de valores, as definições fundamentais que 

orientam as suas atividades e operações e os padrões de 

comportamento e ação (GOMES, p. 173
7
) 

 

Na virada do século XIX para o XX, a imprensa brasileira assistiu à modernização 

das suas técnicas gráficas e ao aumento da tiragem dos jornais. Um dos destaques de 

investimento em parque gráfico foi o Jornal do Brasil, ao lado do seu concorrente o Correio 

da Manhã, que contava com escritos do Barão de Itararé. Ainda no início do novo século, em 

1921, Assis Chateaubriand adquiriu O Jornal, iniciando, assim, os Diários Associados. Neste 

mesmo ano, foi lançada a “Folha da Noite”, atualmente “Folha de S. Paulo”, e em 1925, 

começou a circular o jornal “O Globo”. 

Até os anos 1950, a imprensa escrita detinha, ao lado do rádio, o monopólio da 

informação, enquanto a televisão ainda ensaiava seus primeiros passos. A primeira emissora 

do Brasil e da América Latina, a TV Tupi, foi fundada por Assis Chateaubriand somente em 

18 de setembro de 1950, tendo o noticiário radiofônico mais famoso – o Repórter Esso – 

estreado em 1953. Mesmo assim, os jornais de grande circulação estavam concentrados, em 

sua maioria, no eixo Rio de Janeiro – São Paulo e sobreviviam em grande parte devido a 

                                                           
6
 Artigo de Maria de Lourdes Eleutério presente em  MARTINS, Ana Luiza e LUCA, Tania Regina de. 

História da Imprensa no Brasil. São Paulo, Editora Contexto, 2008. 

7
 GOMES, Wilson. Transformações da política na era da comunicação de massa. Paulus. São Paulo: 2004. 
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favores do Estado e à publicação de pequenos anúncios populares e domésticos.  É 

justamente após a metade do século XX que as transformações irão se acelerar de forma 

extraordinária e com alcance maior do que aquelas presenciadas em fins do século XIX. 

 

Diz-se de qualquer fenômeno ou processo que atravessa uma 

crise quando as formas antigas já não satisfazem ou não 

correspondem ao novo contéudo, e vão sendo quebradas, sem 

que tenham definido ainda plenamente as novas formas; as 

crises são, assim, próprias das fases de transição. (SODRÉ, 

1999, p. 16-17) 

 

O desenvolvimento da imprensa no Brasil acompanhou, como não podia deixar de 

ser, o desenvolvimento e as transformações político-econômicas e sociais do país. Apesar do 

governo controlar a distribuição das quotas de papel, matéria-prima para os jornais 

impressos, estes se tornavam menos dependentes do Estado à medida que avançava o 

desenvolvimento industrial e aumentava a influência e valor da publicidade. Foi na década de 

50 que apareceram os precursores da modernização do jornalismo brasileiro, que deixaria 

cada vez mais a influência francesa para adotar o modelo norte-americano de imprensa, como 

A Última Hora e o Diário Carioca.  

O Golpe de 64 e a implantação da ditadura militar certamente impactou a imprensa 

brasileira. Ao mesmo tempo em que os militares interferiam no conteúdo da informação, 

censurando matérias e prendendo jornalistas, também financiaram a modernização dos meios 

de comunicação. Segundo Abreu
8
, o fato se explica porque, para o governo militar, essa 

modernização era parte de uma estratégia ligada à ideologia de segurança nacional em que a 

existência de um sistema de informação capaz de “integrar” o país era essencial para a 

legitimação e fortalecimento do Estado. 

 
A formação de grandes redes, estimuladas pelos militares, 

exigia investimentos. Foi então que se assistiu à formação 

dos oligopólios da informação, com recursos obtidos junto 

ao governo. (ABREU, p.15) 

 

A televisão, criada na década de 50, se tornaria um veículo de comunicação de massa 

a partir da década de 70 e o carro-chefe das principais empresas de comunicação, como a 

                                                           
8
  ABREU, Alzira Alves de. A modernização da imprensa. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro: 2003. 
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Rede Globo. A concentração de veículos de comunicação trouxe o desaparecimento ou a 

decadência de vários jornais. Além das restrições de ordem política e problemas financeiros e 

de gestão, a crise do petróleo ocasionou uma elevação do custo de papel e catalisou o 

fechamento de jornais no período. 

As revistas de informação semanais e de circulação nacional, publicações como O 

Cruzeiro e Manchete, tiveram seu apogeu na década de 60, mas também sentiram o efeito 

das transformações impulsionadas pelo regime militar. Passaram a ser editadas, em sua 

maioria, em São Paulo em vez do Rio de Janeiro, e tiveram que se adequar a novos formatos 

de linguagem e estilo. Assim surgiu o conglomerado do grupo Abril, capitaneado por revistas 

como Veja, Realidade, Capricho, Quatro Rodas e Cláudia.  

A época do “milagre econômico” fez surgir o jornalismo econômico tal como 

conhecemos hoje, mais análitico e com cobertura de setores e desempenho de empresas, em 

contraste ao viés mais prático e restrito a cotações da bolsa, câmbio, movimento de navios 

etc. Esse lugar de importância dado às editorias de economia seria ainda mantido nos jornais 

e revistas de maior circulação após a redemocratização.  

Paralelamente, também havia nesse período a chamada imprensa alternativa, 

destacada por constituir um espaço de resistência política, mesmo que em formatos como o 

tabloide e em tiragens irregulares. Esse foi o caso dos jornais como O Pasquim, Opinião, 

Versus. A redemocratização do país marcou o fim desse tipo de imprensa, mas não impediu o 

surgimento de outros tipos de imprensa alternativa, já em fins do século XX, como blogs e 

sites advindos do desenvolvimento da internet. 

O fim do regime militar coincidiu com o início do uso da tecnologia nas redações, 

transformando a imprensa e tornando-a mais próxima de como a conhecemos hoje, no século 

XXI.  

A entrada em cena da internet em 1990 trouxe novas 

previsões: estaríamos diante do nascimento de uma nova 

sociedade, a da informação, ou a da comunicação mediada 

pelo computador. (ABREU, p. 55) 

 

            Enquanto as redações se adaptavam – e ainda se adaptam hoje em dia – à revolução 

tecnológica e as consequentes modificações nas rotinas de trabalho desde os anos 80, surgiu 

já em meados da década seguinte o que viria marcar um novo passo na evolução do 
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jornalismo mundial e, claro, brasileiro. A internet foi implantada no Brasil em 1995 e O 

Jornal do Brasil foi o primeiro a fornecer uma versão eletrônica das suas notícias, logo no 

ano seguinte.  

Atualmente, essa forma de produção de notícias é corriqueira e a grande maioria dos 

jornais diários tem websites com notícias e conteúdo multimídia. . A mídia tradicional, 

acostumada à produção de notícias impressas, buscou também se consolidar no novo 

contexto e ampliar o mercado de leitores. Desde então, nestes quase 15 anos, as mudanças 

provocadas pela internet na imprensa e no modo como se pensa e vive o jornalismo, são 

percebidas cotidianamente, em contínuo processo de adaptação. Ainda não é possível 

antecipar todas as consequências da internet nas formas tradicionais de mídia, mas é certo 

que uma nova e importante etapa se iniciou na história da imprensa brasileira. 

 

1.2. O nascimento da imprensa baiana 

Assim como Hipólito da Costa fundou aquele que seria o primeiro periódico 

brasileiro nos anos que marcaram a vinda da Corte Portuguesa ao Brasil e o encerrou logo 

após a Independência do Brasil, teve destino semelhante o primeiro impresso do estado da 

Bahia. O Idade d’Ouro do Brazil nasceu pelas mãos do comerciante português Manoel 

Antonio da Silva Serva, residente em Salvador. Ele inaugurou a primeira tipografia instalada 

em território baiano em 13 de maio de 1811, data em que se comemorava o aniversário do 

príncipe regente Dom João, e logo no dia seguinte lançou o primeiro periódico impresso da 

Bahia. 

          A implantação da tipografia só foi possível após dom Marcos de Noronha e Britto, o 

conde dos Arcos, tomar posse no governo da Bahia – a 30 de outubro de 1810 –  e dezembro 

do mesmo ano, enviar uma carta ao rei dom João VI pedindo permissão para que Manoel 

Antonio da Silva Serva. A tipografia não só seria a primeira da Bahia, como também a 

primeira editora particular do país.   

Inicialmente situado nos limites das gazetas do Antigo 

Regime, trazia notícias internacionais e sobre o comércio da 

cidade, da vida cotidiana, festejos, além das ciências e das 

artes. Após o movimento liberal ibérico, o jornal entraria na 

defesa das modernas liberdades, a exemplo de outros da 

época, e não sobreviveu ao fim da guerra de Independência 

da Bahia. (SODRÉ, p. 32) 
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Em um pequeno cômodo no bairro do Comércio, as primeiras letras do periódico 

eram escritas pelo bacharel Diogo Soares da Silva Bivar e pelo padre Ignácio José de 

Macedo. Segundo Tavares
9
, a publicação era em formato in-4º, com tiragem bissemanal sob 

o lema “Falae em tudo verdades, a quem em tudo as deveis”, versos de Sá e Miranda. O 

Idade d’Ouro era como os demais impressos de até então, favorável aos interesses 

palacianos, fazendo parte da chamada imprensa áulica
10

. O periódico foi fechado justamente 

com a confirmação, na Bahia, em 1823, da Independência do Brasil, pois não cabia mais a 

defesa dos laços coloniais com Portugal. 

Foi na Bahia, no entanto, que começou a circular o primeiro impresso que defendia os 

interesses brasileiros. A monotomia da imprensa áulica foi quebrada pelo Diário 

Constitucional, que começou a circular em 4 de agosto de 1821, num contexto de luta 

política em torno da eleição do novo governo local, determinada pelas Cortes de Lisboa. O 

periódico, portanto, foi criado para cumprir o papel de travar o embate em letras impressas, e 

assim o fez.  

A primeira campanha eleitoral travada pela imprensa nacional foi neste mesmo ano, 

figurando os protagonistas Idade D’Ouro do Brazil e o Semanário Cívico – criado em março 

de 1821 – do lado da reeleição dos membros portugueses na Junta Provisional, e o Diário 

Constitucional, opostamente, lutava pela maioria brasileira entre os membros do governo.  

A tal violência chegou a disputa e tão arbitrárias se 

revelaram as autoridades empenhadas na reeleição – conta 

Rizzini
11

 – que o Diário Constitucional teve de suspender a 

sua circulação, a 15 de dezembro. Os brasileiros, contudo, 

ganharam as eleições (…). Voltou, então, a circular o Diário 

Constitucional que, a 10 de maio de 1822, reduzia o título 

para O Constitucional, porque deixava de ser diário. 

(SODRÉ, p. 52) 

 

Em verdade, os jornais baianos seriam, acima de tudo, instrumento político até 1912, 

já no Brasil Republicano, ano marcado pelo surgimento de A Tarde. Por isso, não é estranho 

o ex-governador, Luiz Viana Filho dizer que os jornais era um “seguro degrau para a vida 

                                                           
9 TAVARES, Luís Guilherme Pontes Tavares. Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia. 

Salvador,  EGBA, 2008. 
10

 SODRÉ , Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996. 
11

 RIZZINI, Carlos. O Livro, o Jornal e a Tipografia no Brasil 1500-1822. Rio de Janeiro, 1945.  



18 

 

pública”, como citado no livro organizado por Tavares. Nas palavras do também ex-

governador da Bahia Octávio Mangabeira
12

: 

Em 1811, a Idade d’Ouro surgia trazendo aquela ressalva –

 Com permissão do governo -; em 1821, já o Diario 

Constitucional adotava como epígrafe os versos de Camões: 

“A verdade, que eu conto nua e crua, vence toda a 

grandíloqua escritura”; no ano seguinte, 1822, a Sentinela 

Bahiense desfralda a bandeira rubra destes versos: “Alerta, 

cidadãos, que o despotismo vos pretende lançar novas 

cadeias”; em 1823, aparece O Liberal com lema incisivo e 

heróico: “ser livre he tudo; he nada o ser escravo”. Não 

preciso ir mais longe. Ponderai bem na verdadeira 

significação dessa escala, de que vos dei a imagem, e então 

vereis com clareza que, uma vez introduzida a imprensa na 

Bahia, se aceleraram de logo na consciência do grande povo 

baiano as nobres aspirações que o conduziram a todos às 

conquistas liberais, durante estes vinte lustros, a cujo 

encerramento hoje assistimos, entre manifestações de 

gratidão com que o presente se curva ante os feitos e as 

glórias do passado. (MANGABEIRA in TAVARES, p. 33) 
 

A imprensa no início do século XIX na Bahia, argumenta Aloysio de Carvalho
13

, 

desempenhou forte participação política, lembrando os três grandes acontecimentos políticos 

da época: a Independência, a Abolição e a República: 

“Em qualquer destas campanhas a Imprensa brasileira 

exerceu ação poderosíssima, precedendo ou secundando a 

palavra falada, do tribuno ou do poeta. Na segunda 

[Abolição], principalmente, a sua influência avultou 

decisiva. Nessa gloriosa luta, a Imprensa da Bahia assumiu 

posto saliente, de coragem, de desinteresse, de pertinácia, de 

intransigência, de brilho, de incorruptibilidade, um 

verdadeiro apostolado que não media sacrifícios, que para 

muitos foi Calvário, desde os riscos da perseguição mercantil 

à empresa até os perigos da agressão pessoal ao jornalista.” 

(CARVALHO in TAVARES, p. 44) 

 

                                                           
12

 Discurso proferido por Octávio Mangabeira, entitulado “Centenário da Imprensa baiana” e presente em 

TAVARES, Luís Guilherme Pontes Tavares (org.). Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia. 

Salvador,  EGBA, 2008. 

13
 CARVALHO, Aloysio de. Artigo “A Imprensa na Bahia em 100 anos” presente em TAVARES, Luís 

Guilherme Pontes Tavares (org.). Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia. Salvador,  EGBA, 

2008. 
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Somente em meados da década de 1850 se deu a multiplicação dos jornais na Bahia, 

com destaque para o surgimento do Diário de Notícias no ano de 1875. Este começou a 

circular como o primeiro jornal popular, ou “imprensa barata”, como preferiu classificar 

Aloysio, pois era vendido a 60 réis, preço que, à época, era igual às passagens do Elevador 

Hidráulico – hoje Elevador Lacerda –  e do Plano Inclinado. 

Além do número de publicações ter aumentado, também se alterou a configuração 

dos periódicos, em comparação com o pioneiro Idade d’Ouro do Brazil. Segundo nos conta 

Carvalho, a primeira gazeta baiana estreou com 22 centímetros de altura, sendo 18 de 

composição, por 14 centímetros de largura, com 12 cm desses ocupados pelo texto, em uma 

única coluna. Já em 1923, os periódicos contavam com folhas de grande formato e muitas 

páginas e figuravam então os linotipos, máquinas rotativas, estereotipia e a clicherie. No 

entanto, não foram só essas as mudanças: 

Quanto ao serviço de informações, a diferença então é 

pasmosa. O repórter passou a ser a alma do jornal. O velho 

artigo de fundo, doutrinário e extenso, morreu, ou agoniza. O 

que se quer agora é logo a informação, com profusão de 

títulos em todos os corpos e os competentes clichês, 

representativos da ocorrência ou da personagem. ( 

CARVALHO in TAVARES, p. 56) 

 

Como citado, a política partidária era vital para a imprensa da época e uma das 

principais razões, senão a única, para a criação e o desenvolvimento de um novo periódico. 

O Diário de Notícias, no entanto, a ser analisado pelo corrente trabalho, se tratou de uma 

exceção, conforme apontado por Aloísio de Carvalho Filho
14

. O periódico foi fundado pelo 

português Manoel Lopes da Silva Cardoso, residente no Brasil desde os seus 11 anos, com a 

intenção de instalar a imprensa “rigorosamente noticiosa, tomando por modelo, até no nome, 

o Diário de Notícias de Lisboa”.  

Quando o Diário de Notícias começou a circular, em 1875, a imprensa da capital 

baiana contava com o Diário da Bahia, o Jornal da Bahia e o Correio da Bahia. Os dois 

primeiros representavam o pensamento dos conservadores, enquanto o Correio era somente 

redigido por políticos liberais e passou a adotar o posicionamento liberal posteriormente. 

Assim era a configuração da imprensa baiana na chegada do século XX. 

                                                           
14

 FILHO, Aloísio de Carvalho. Idem 2. 
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1.3 Imprensa baiana no século XX 

 No delhar [alvorecer] do século XX – Estavam em 

campo, alvo de preferências gerais, o Diário da Bahia, o 

Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, estes dois 

eqüidistantes das facções e o primeiro, cumprindo o destino 

a que, sob diversos donos, jamais faltaria, de órgão político. 

Jornais surgiram, é certo, nas décadas de 1890 a 1910, 

vinculados uns, como sempre, a interesses partidários, 

aparecidos outros com o juramento de neutros e a promessa 

formal de noticiosos, o que a alguns impedia terminassem 

comprometidos também nas lutas locais.” (FILHO in 

TAVARES, p. 80) 

 

O Diário de Notícias ainda resistia alheio às correntes políticas que comandavam os 

demais periódicos, juntamente com o também vespetino Jornal de Notícias. Ambos 

procuravam, segundo Filho, propagar a sua influência para além da capital baiano, tendo 

mercado de assinantes também no interior do estado. Os dois vespertinos prezavam pelo 

conteúdo de humor e cultura, com o atrativo do folhetim.  

 Antes que o rádio lhes tirasse a prerrogativa da novidade, as gazetas no início do 

século XX já começavam a buscava o chamado “furo de reportagem” para garantir prestígio 

e credibilidade junto aos seus leitores. Filho ainda nos conta que a imprensa moderna da 

Bahia teve início com o aparecimento do Jornal A Tarde, em 1912, de propriedade e direção 

de Simões Filho.  O vespertino procurava se firmar como veículo independente, apesar da 

futura influência política do seu dono, que chegou a ser Ministro da Educação no segundo 

governo de Getúlio Vargas. Assim o jornal de apresentava em um novo contexto, como 

sublinhado no tópico anterior sobre a imprensa nacional, em que o modelo empresarial de 

imprensa se colocava no lugar da imprensa primariamente calcada nas lutas e questões 

políticas. 

 A Tarde se orgulhava de ser o jornal mais bem impresso, em 1913, por contar com 

uma moderna impressora alemã Koening-Bauer. Após a morte do seu fundador, em 1957, os 

herdeiros continuaram a modernização do vespertino, acompanhando o movimento da 

imprensa nacional. 

(...) Adquiriram mais  cinco linotipos do jornal Diário da 

Bahia, em 1959, inauguraram o sistema de radiofotos, 
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modernizaram o telex e o projeto gráfico do jornal. 

(BANDEIRA
15

)  

 

 Nos anos 90 o jornal se adequou as novas demandas tecnológicas, assim como os 

demais veículos tradicionais de mídia impressa, participando da informatização das redações 

e mudanças em rotinas de trabalho. Atualmente, o jornal tem tiragem de 36.729 exemplares 

durante a semana, em circulação paga
16

, no estado da Bahia, em um contexto local onde 

concorre com apenas outros dois grandes jornais, o jornal Correio (ex-Correio da Bahia) e 

Tribuna da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 BANDEIRA, Claudio. Evolução tecnológica permanente marca a história de A Tarde. Matéria publicada 

em caderno comemorativo do aniversário de 97 anos do veículo, em 15/10/2009. 

16  Dados segundo IVC/IJE (Instituto Verificador de Circulação) de agosto/2008. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA ANÁLISE 

 

A escolha da metodologia da Análise de Conteúdo para essa pesquisa justifica-se não 

na intenção de descobrir o sentido último e real das coisas e dos textos a serem estudados, 

mas, antes, de desvelar significados que à primeira vista, e num primeiro “uso” do texto, 

permanecem ocultos. O método pode trazer à tona leituras e significados que não surgem do 

contato direto com os significantes, mas demandam uma segunda camada de reflexão e 

pesquisa sobre o(s) sentido(s) do texto.  Como melhor justificou o diretor do Instituto de 

Psicologia Social da  Universidade de Estrasburgo, Abraham Moles:  

Por que fazer uma análise do conteúdo? Se pretendermos 

saber o que quer dizer um texto, por que não o lermos e, se 

ele “significa” alguma coisa, não será isso o seu conteúdo? 

(...) A análise do conteúdo é a análise do continente e A. 

Kientz dá-nos exemplos convincentes disso; é a pesquisa de 

uma mensagem profunda sobreposta a uma significação que, 

com frequência, pode ser secundária. (MOLES in 

KIENTZ
17

, p. 5-6)   

                        

Podemos responder à provocação inicial de Moles lançando mão de alguns exemplos. 

Será que o leitor comum, aquele que lê os jornais pela manhã  e se julga bem informado 

sobre os principais acontecimentos da cidade e do mundo nas últimas 24 horas, poderia nos 

responder de pronto quais diários privilegiam determinados temas e, em resposta positiva, 

sobre qual enfoque semântico e ideológico? A senhora que lê alegremente sua revista de 

variedades poderia nos explicar para qual “tipo” de leitor tal publicação se destina? 

Certamente ambos terão uma opinião sobre o assunto, mas será uma resposta intuitiva, pois a 

percepção e o raciocínio humano não operam de forma tão fracionada e lógica quanto a 

investigação científica. Entretanto, pelo fato de não ser parte de um estudo baseado na 

investigação e pesquisa com rigor analítico, como objetivado pelo corrente trabalho, a 

resposta dos leitores acima citados – por mais coerente que pareceria –  poderia cair na 

imprecisão ou não corresponder ao enfoque real do texto em questão. 

                                                           
17

 MOLES, Abraham. Prefácio do livro Comunicação de Massa, Análise de Conteúdo, de Albert Kientz. 

Eldorado. Rio de Janeiro: 1973. 
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Eis, pois, uma das principais razões para se trabalhar com a Análise de Conteúdo: em 

suma, conseguir extrair da fluidez e subjetividade da construção do sentido um mínimo de 

rigor científico, que obedeça minimamente à saudável recomendação de que duas pessoas ao 

fazerem um mesmo experimento devem chegar a resultados minimamente parecidos. É certo 

que as Ciências Sociais ainda estão longe do rigor da Matemática e da Física e aqui não se 

pretende adotar o modelo das ciências naturais para emprego na metodologia da pesquisa. A 

adoção de conjuntos de regras metodológicas, no entanto, nos fornece critérios para o avanço 

no conhecimento e interpretação do que concerne ao ser humano, uma vez que também suas 

ações na vida em comunidade estão dentro do campo normativo. 

 

2.1 Desenvolvimento da Análise de Conteúdo  

A Análise de Conteúdo se inicia nos anos 30, nos Estados Unidos, com as pesquisas 

pioneiras de Harold Laswell
18

 sobre os meios de Comunicação. Foi a Bernard Berelson, no 

entanto, quem coube o mérito da codificação da técnica. Naquela época, auge da expansão 

dos meios de comunicação modernos, os métodos clássicos de análise, baseados na intuição e 

na subjetividade, já não podiam dar conta da avalanche de mensagens despejada sobre a 

sociedade pelos media.  

Com o intuito de emprestar mais rigor e objetividade aos estudos de Comunicação, a 

Análise de Conteúdo nasce com o pendor forte para a quantificação. De uma forma geral, era 

contado e depois tabulado o número de vezes que determinadas palavras apareciam nos 

textos analisados. A partir do suposto teor semântico das palavras, traçava-se uma média do 

“significado oculto” do texto. Este ponto do método viria receber sérias críticas e ainda hoje 

é visto com desconfiança, apesar da moderna introdução de técnicas mais qualitativas.  

 

2.2 A Técnica da Análise de Conteúdo  

As mensagens são o objeto da Análise de Conteúdo. Afirmar isto implica dizer que: 1 

– o “conteúdo” será estudado a partir da manifestação material e objetiva dos significantes 

que compõem a mensagem; 2 – ao estudar as mensagens deverá ser feito um esforço para 

abstrair toda e qualquer suposição prévia sobre a origem e o destino das mesmas; 3 – a 

                                                           
18

 . KIENTZ, Albert. Comunicação de Massa, Análise de Conteúdo. Eldorado. Rio de Janeiro: 1973.  
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construção do sentido do “conteúdo”, elaborado a partir da análise das mensagens, deve 

derivar unicamente do que se pôde observar materialmente por meio dos significantes da 

mensagem.  

Uma mensagem, segundo a definição proposta por Moles
19

, é um “grupo finito, 

ordenado, de elementos retirados de um repertório, constituindo uma sequência de sinais 

reunidos segundo determinadas leis”. As mensagens se expressam necessariamente através 

de meios físicos, seja os sinais gráficos no papel, as vibrações do som do rádio propagadas no 

ar, ou a luz emitida pelo écran televisivo. Portanto, a Análise de Conteúdo deve se debruçar 

sobre esse conjunto material de significantes para analisar as mensagens, e as mensagens 

analisadas devem estar contidas unicamente nestes sinais materiais.  

Ater a análise à matéria bruta dos significantes vale como um bom guia para não nos 

perdermos na vereda etérea do subjetivismo do sentido. A Análise do Conteúdo, porém, não 

está de todo livre do olhar subjetivo, posto que a construção do significado a partir dos sinais 

materiais da mensagen não pode prescindir da operação mental da decodificação. Sem o 

conhecimento do código, dos saberes linguísticos e culturais, não é possível acessar o 

conteúdo da mensagem. Tampouco seria possível ultrapassar a fronteira do óbvio e elaborar 

uma análise verdadeiramente útil e esclarecedora, conforme voltaremos a debater mais tarde.  

Apesar de estar umbilicalmente ligada à decodificação dos sentidos, é sobre os sinais 

materiais que a Análise de Conteúdo opera. Para tratar quantitativamente o material 

simbólico da mensagem, é preciso decompor, isolar, contabilizar o continente. Análise do 

Conteúdo é, então, uma técnica indissociável da análise dos suportes e significantes.  

  

2.2.1 Regras da Análise  

Por ser uma técnica de múltiplas aplicações, os procedimentos da Análise de 

Conteúdo costumam variar de acordo com o objetivo da pesquisa. Assim, para manter o valor 

de análise científica, Bernard Berelson propôs algumas regras que aumentem a precisão do 

método: 

 

2.2.1.1 Ser objetivo 

                                                           
19

 Idem 6. 
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Pela clareza e sinteticidade da exposição, vamos deixar que o próprio A. Kientz nos 

explique o conceito de Berelson sobre a objetividade na análise. 

Esta exigência estipula que a análise deve poder ser 

verificada e reproduzida à vontade. Qualquer outro 

investigador, não importa quem, se utilizar os mesmos 

métodos, deverá  poder chegar aos mesmos resultados. Para 

tanto, as unidades decompostas na mensagem, as categorias 

que servem para classificá-las, as escalas utilizadas, etc, 

devem ser definidas com uma clareza e uma precisão tais 

que outros, a partir dos critérios indicados, possam fazer a 

mesma decomposição, operar a mesma classificação ou 

escalonamento. (KIENTZ, p. 155-156) 

 

2.2.1.2 Ser sistemático 

A exigência, segundo Kientz, se deve ao propósito de impedir quaisquer seleções 

arbitrárias por parte do pesquisador. Assim, mesmo que algum elemento não corresponda às 

expectativas dele, os elementos deverão ser levados em conta e apresentados no resultado da 

pesquisa.  

Esta segunda exigência implica em que a análise deve tomar 

em consideração tudo o que, no conteúdo, decorre do 

problema estudado e analisá-lo em função de todas as 

categorias retiradas para fins de pesquisa. Seu propósito 

consiste em impedir toda e qualquer seleção arbitrária que 

retenha apenas os elementos em acordo com as teses do 

pesquisador. [...] Mesmo que o investigador se depare, no 

decurso da análise, com elementos que prejudicam suas 

hipóteses, esta exigência o proíbe de ignorar a existência dos 

mesmos. (KIENTZ, p. 156-157) 

 

2.2.1.3 Abordar apenas o conteúdo manifesto 

Isto implica em se ater apenas às mensagens efetivamente expressas, eliminando 

quaisquer ideias a priori ou opiniões pré-concebidas a respeito do objeto da pesquisa. “A 

mensagem deve ser examinada em si mesma”, como sugere Kientz. O que não quer dizer que 

a Análise de Conteúdo não deva extrapolar o conteúdo latente da mensagem e alçar vôos 

mais altos rumo à construção do conhecimento na pesquisa. Esta recomendação apenas faz 

com que o investigador bata asas apoiado sobre a base sólida das mensagens manifestas.  

 

2.2.1.4 Quantificar 
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Esta exigência é também o traço característico da Análise de Conteúdo. De acordo 

com Kientz, “considera-se toda e qualquer mensagem uma sequência de elementos isoláveis, 

suscetíveis de serem ordenados por categorias e tratados de maneira estatística.” Esta é 

também a face da Análise de Conteúdo que mais recebeu críticas. Durante muito tempo, as 

análises consistiam apenas em calcular a frequência com que certas palavras, símbolos ou 

temas apareciam nas mensagens comunicacionais. O método, quando utilizado desta forma, 

valorizava a quantidade em detrimento do contexto e do sentido que os termos adquiriam 

quando contextualizados. 

Atualmente, instrumentos mais refinados de medição, e o emprego da devida 

importância ao elemento quantitativo, fizeram com que a técnica pudesse avançar para 

resultados mais precisos e relevantes.  

 

2.2.2 Etapas da Análise  

2.2.2.1 Definir os objetivos da pesquisa  

A Análise de Conteúdo é uma técnica que serve aos mais variados objetivos, e 

demanda grande quantidade de tempo e energia em atividades demoradas e muitas vezes 

monótonas, como a contagem de linhas, palavras, temas, símbolos. Por esse motivo, saber de 

antemão o que se pretende com a pesquisa é fundamental para atingir os objetivos da mesma. 

Quanto mais específico se puder ser na delimitação do tema pesquisado, mais eficiente será a 

aplicação da técnica. É importante manter na lembrança também o alerta de Kientz: “Não 

devemos esquecer que a análise de conteúdo é apenas um instrumento, um meio à disposição 

da pesquisa, jamais um fim em si”.  

 

2.2.2.2 Constituir um “corpus” 

Após ter definido a finalidade da pesquisa, a segunda operação consiste em reunir o  

material sobre o qual a análise vai incidir. 

Para a maioria das pesquisas que tratam dos 

conteúdos dos media, a quantidade de mensagens 

levantadas pela análise é tal que, com frequência, 

desafia toda e qualquer iniciativa analítica. O 

analista é forçado a fazer uma escolha. Não podendo 

analisar tudo, retirará uma amostra. O valor da 
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análise pode depender da “representatividade” da 

amostra. (KIENTZ, p. 162) 

 

Tomemos como exemplo o processo empregado por Jacques Kayser
20

 para delimitar 

o “corpus” de sua pesquisa para o livro Une semaine dans le monde, no qual ele analisa uma 

semana nos principais jornais do mundo, em exemplo extraído de Kientz.   Constatada a 

impossibilidade material de analisar todos as edições de todos os jornais publicados durante 

uma semana ao redor do mundo, Kayser teve que fazer uma série de escolhas.  

A primeira delas diz respeito a quais publicações seriam selecionadas para integrar a 

pesquisa, com base em critérios como circulação, área geográfica de difusão e tipo de 

publicação. Foram escolhidos 17 países (8 europeus, 4 americanos, 3 asiáticos, 2 africanos e 

1 oceânico) e em cada um deles o matutino de maior tiragem. Depois foram escolhidos 

quantos exemplares de cada diário seriam necessários. Kayser optou por restringir o período 

estudado a uma semana de publicações. Nota-se bem que o critério que baseou esta segunda 

escolha foi o método probabilístico: ao estender a pesquisa a uma semana, em vez de um dia, 

por exemplo, se reduz a possibilidade de distorções nos resultados por variações ao acaso no 

conteúdo dos jornais em edições “atípicas”. Ainda é possivel e desejável, às vezes, se operar 

uma terceira e última delimitação nesta fase preliminar da pesquisa, no que diz respeito à 

seleção dos conteúdos estudados, ou seja, de que forma a análise vai abordar o conjunto das 

mensagens estudadas. Por exemplo, se se trata de uma pesquisa apenas sobre os fait divers, 

ou se vai ser abordado outro tipo de conteúdo dos jornais.  

 

2.2.2.3 Decompor o “corpus” em unidades ou “itens” 

Esta terceira etapa é conseguinte lógica da segunda. Uma vez delimitado o “corpus” 

da pesquisa, há que se operar as subdivisões conceituais do material estudado para o correto 

aproveitamento da técnica de Análise do Conteúdo. Esta etapa diz respeito à análise 

propriamente dita, e vai decompor o materia estudado em seus elementos constitutivos, itens, 

e unidades menores. Por exemplo, a depender do objetivo da pesquisa, se poderia dividir a 

edição de um jornal em matérias, subdivididas em títuos e textos, parágrafos, frases, etc. A 
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profundidade das subdivisões e o tamanho das unidades de pesquisa vão depender 

unicamente dos objetivos da análise.  

 

2.2.2.4 Reagrupar as Unidades e Categorias  

As operações precedentes de divisão e classificação em unidades conceituais da 

mensagem podem gerar uma massa de dados incrivelmente grande e difícil de se tornar 

inteligível. Então, para dar sentido aos dados e partir em direção às conclusões da pesquisa é 

preciso reagrupar os itens em categorias maiores de um guarda chuva semântico mais 

abrangente. O exemplo que Kientz nos dá é o de Violette Morin ao analisar a visita de 

Krushev à França. Inicialmente, sua pesquisa lhe legou cerca de oito mil e 500 unidades de 

informação. Para processar tamanha massa de dados, Morin reagrupou os pequenos itens sob 

69 categorias como “a acolhida parisiense”, “Nina e Mme. De Gaulle”, “amizade franco-

russa”, etc. Novamente, para aumentar o grau de inteligibilidade do estudo, Morin procedeu à 

classificação dessas 69 categorias em seis grandes temas. Seguindo o princípio de “ordenar 

para ver claro”, Kientz nos propõe três regras para tal operação:  

1. A classificação deve ser exaustiva. O conjunto do conteúdo que se decidiu 

classificar deve sê-lo por inteiro. Uma categoria “eclética” será freqüentemente útil 

para receber os resíduos.  

2. As categorias devem ser mutuamente exclusivas, isto é, dentro de uma mesma 

classificação não deve figurar elemento algum em mais de uma divisão ao mesmo 

tempo.  

3. Os critérios de classificação devem ser definidos com precisão e ser pertinentes de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Não existem categorias “pré-fabricadas” e 

“universais” válidas. Devem ser, de cada vez, talhadas sobre medida, em função do 

material tratado e das finalidades em vista.  

 

2.2.2.5 Tratar quantitativamente  

Como podem ser muitos os objetivos do pesquisador, também são muitos os tipos de 

técnica à disposição para fazer a síntese e dar sentido aos dados coletados nas fases anteriores 

do trabalho. A escolha do instrumento mais adequado vai depender do tipo do material 
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analisado e dos objetivos da pesquisa. Não nos ateremos em explicar e exemplificar as 

diversas técnicas disponíveis. Mas adiantaremos desde já a nossa opção pela “análise de 

frequência”. Os motivos desta escolha certamente ficarão claros nos capítulos seguintes, mas 

faremos agora uma pequena introdução sobre do que se trata. 

A análise de frequência assenta na mais básica aritmética. Ela nos permite desta 

forma medir a importância e a hierarquia com que temas, frases, palavras, aparecem em uma 

mensagem. Por exemplo, se o conjunto de todas as matérias numa edição de jornal é X, e o 

total de matérias sobre política é P, então P dividido por X será igual à frequência com que o 

jornal volta seu esforço de reportagem para a política. A comparação entre a “frequência” de 

cada editoria pode nos render conclusões interessantes, e é com base nesta técnica que 

pretendemos desenvolver o presente trabalho. 

                                                                

2.3 As Unidades Redacionais  

Em seu livro El Diário Francês, Jacques Kayser elabora o conceito das Unidades 

Redacionais, categoria com a qual pretendemos desenvolver nossa pesquisa e dar sentido aos 

resultados encontrados. A obra de Kayser é um estudo comparativo sobre os jornais franceses 

no ano de 1962. Mais completo que o presente trabalho, o livro de Kayser aborda as mais 

variadas características de um periódico, tais como o tamanho da edição, características de 

diagramação e até mesmo o horário que o jornal chega às bancas. O estudioso francês 

também traça uma comparação entre o conteúdo informativo dos diferentes jornais estudados 

e, para tanto, o conceito de unidades redacionais é fundamental.  

Mas o que vêm a ser as unidades redacionais? Elas poderiam ser compreendidas 

como as unidades básicas de significação de um jornal, ao menos do ponto de vista de quem 

o lê. Isso quer dizer que elas se identificam com cada uma das reportagens, notas, editoriais, 

cartuns etc. Para o estudo comparativo de periódicos tão distintos, no tempo e no estilo, de 

nada adiantaria nos atermos a elementos significantes tais como os títulos, colunas, 

tipografia, diagramação da página. É preciso buscar aquilo que transpõe o lapso temporal e 

unifica a leitura do periódico. Por isso optamos por elaborar nossa análise de conteúdo com 

base nas unidades redacionais, pois cada unidade - não importa como é composta, se de 

apenas um título e poucas linhas ou se ao texto se agregam fotos, infográficos e subtítulos – 
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reúne diversos elementos significantes com o objetivo de comunicar um único conteúdo 

jornalístico: “é este o assunto de tal matéria”.  

La disección del diario que aísla sus elementos de estructura 

presenta un carácter arbitrario y formalista: es raro, en 

efecto, encontrarlos en estado puro. La realidad los asocia. El 

“texto”, fuera de los “breves” y de ciertos comunicados, está 

siempre precedido de un titular que le es proprio o se refiere 

a un conjunto del que forma parte. El titular va siempre 

acompañado de un texto o de un grabado. En fin, el grabado 

es, en general, explicado por un titular o un texto.  

Si analizamos el diario a partir de este hecho, nos vemos 

dirigidos a individualizar las unidades que lo componen, es 

decir los elementos distintos. Desde un par de líneas 

dedicado a un objeto perdido hasta la amplia disertación de 

un académico, desde las cotizaciones de Bolsa o un montaje 

fotográfico hasta el comunicado sucinto de una sociedad de 

caza, la crónica filatélica, los crucigramas, todo es de 

composición, dimensión, presentación, origen, contenido 

diferentes. Llamamos unidades redaccionales a cada uno de 

estos elementos de base. (KAYSER, p. 127)  

 

Unidades redacionais são, portanto, o conjunto de elementos significantes utilizados 

por um jornal para comunicar um determinado conteúdo informativo. Há um título, que está 

ligado a um texto, que por sua vez nos remete a este título. Em alguns casos, esse conjunto 

informativo pode vir agregado também a uma foto, e esta também irá ser parte da mesma 

unidade redacional, pois integra o mesmo “bloco de construção de sentido” do jornal.  

  

2. 3. 1 Classificação das Unidades Redacionais  

Uma vez definido o que sejam as unidades redacionais, e escolhidas como unidade 

mínima de significação para se processar a análise de conteúdo do presente trabalho, cabe 

apresentar as possíveis classificações dessas unidades. Como vimos no capítulo anterior, a 

análise de conteúdo exige operações de classificação e quantificação para posterior análise e 

leitura dos resultados da pesquisa. No livro El Diário Francés, Kayser procede uma primeira 

distinção para a classificação das unidades redacionais. Ele as separa por “gênero” e 

“assunto”.   

A classificação por gênero diz respeito ao tipo do conteúdo, e, principalmente, ao uso 

que o leitor faz de cada gênero diferente. Fica fácil entender quando vemos que Kayser elege 

sete “gêneros” para sua classificação. São eles: 1-Informações, 2-Artigos e gravuras não 
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informativas, 3-Combinações “informação-artigo”, 4-Extratos de imprensa e de emissões 

radiofônicas, 5-Folhetins, contos e novelas, tiras cômicas e fotonovelas, 6-cartas de leitores, 

7-seções de serviços.   

Como já estudamos no capítulo anterior, toda classificação numa análise de um 

produto de comunicação precisa respeitar a um conjunto de critérios. Por outro lado, esta 

seleção de critérios deve ser fundamentada na lógica e na intenção de dar uma maior 

inteligibilidade ao objeto em estudo. Por isso, pode se perceber que a classificação dos 

gêneros feita por Kayser leva em consideração o uso atribuído a cada gênero.  

Primeiramente na distinção entre gêneros informativos (1, 3 e 4) e não informativos 

(2, 5, 6 e 7). Em seguida, pelo tipo e origem de informação. Por exemplo, na distinção entre 

“informações” e “combinações informação-artigo”. Aqui é bom esclarecer que o que Kayser 

chama de “combinação”, nada mais é que a nossa conhecida “reportagem”. Bem, poderia se 

dizer que se trata de reportagens de fôlego, sobre determinado tema em especial, nas quais  

El enviado especial exponía a los lectores lo que él había 

constatado, comprendido y encontrado. En  la descripción, 

su testimonio se mezclaba com impresiones y deduciones. 
(KIENTZ, p. 129-130, grifo nosso).  

 

 

Vê-se então que a separação das informações jornalísticas das reportagens obedece 

muito mais a um pudor do estudioso francês em excluir a “opinião” da suposta “objetividade 

jornalística”.  

Já o gênero 4 (Extratos de imprensa e de emissões de rádio), se pode constatar pela 

leitura do livro de Kayser que se trata de um tipo muito especial de seção da imprensa 

parisiense. Kayser explica que nesta seção dos jornais o redator resenhava e resumia para o 

leitor os artigos publicados em outros veículos, ecoando as polêmicas políticas e sociais do 

seu tempo. Por se tratar de seção sem correspondente nos periódicos analisados por este 

trabalho, a deixaremos de lado por enquanto. Antes, porém, gostaríamos que fosse notado 

que este gênero não diz respeito às informações jornalísticas propriamente ditas, vale dizer às 

notícias “quentes”, como é usado no jargão profissional.  

Tomando a liberdade de desconsiderar a separação de Kayser entre “notícias” e 

“notícias opinativas”, representadas pelos gêneros 1 e 3, vemos agora que se delineia uma 

clara distinção entre os gêneros informativos e não-informativos, comprovando a nossa 
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afirmação anterior de que a classificação em gêneros diz respeito, sobretudo, ao uso e origem 

do conteúdo. Explica-se: por “uso”, queremos dizer a forma como o leitor lê tal unidade 

redacional. A notícia sobre a falência de um banco traz expectativas e modelos de leitura 

diferentes do anúncio publicitário de um segundo banco ou de um artigo de opinião sobre o 

funcionamento das instituições financeiras, mesmo que as três unidades redacionais estejam 

publicadas na mesma página de uma mesma edição de jornal.  

A segunda categoria a que Kayser submete as unidades redacionais é a classificação 

quanto ao “assunto”, que na edição em espanhol de seu livro é chamado de “matéria”. Cada 

gênero passa a ser subdividido então pelo tipo de conteúdo, e tal operação pode ser 

facilmente compreendida por meio de exemplos simples. O gênero informativo passa então a 

ser dividido pelos assuntos que aborda cada unidade sua. Por exemplo, as notícias sobre a 

queda do dólar e uma mega fusão nas telecomunicações indubitavelmente estariam sob o 

guarda-chuva dos “assuntos econômicos”. Por sua vez, a ascensão do Esporte Clube Bahia à 

primeira divisão e os resultados da rodada futebolística do fim de semana pertenceriam aos 

“assuntos esportivos”. Apesar da aparente simplicidade em definir tais categorias, Kayser nos 

ensina que: “este tipo de clasificación es el que presenta mayor interes para el estúdio de los 

diários, el que aporta mayores enseñanzas y permite sacar el mayor número de 

conclusiones” (p. 137). Portanto, é sobre esta classificação que vai residir o cerne da nossa 

análise.  

A título de exemplo, Kayser propõe a divisão do gênero “Informações” nos seguintes 

“assuntos”: 1-Assuntos internacionais, 2-Econômicos, 3-Defesa Nacional, 4-Temas 

Culturais, 5-Arte, 6-Ciência e Medicina, 7-Esportes, 8-Carreira, 9-Turismo, 10-Religião, 11-

Para mulheres e crianças, 12-Assuntos Judiciais, 13-Personalidades. Muitas outras poderiam 

ser estabelecidas, já que não se tratam de categorias estanques e pré-estabelecidas. Aqui é 

importante apenas destacar as possíveis dúvidas quanto à classificação de determinados 

assuntos.  

Por exemplo, se uma crise econômica atinge a Argentina, tal notícia seria enquadrada 

sob “assuntos internacionais” ou sob os “assuntos econômicos”? Tal dúvida pode ser 

dirimida, ao menos com o objetivo de se proceder uma análise clara e objetiva, com o 

estabelecimento de critérios para a classificação das unidades redacionais. Critérios estes 
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que, uma vez estabelecidos, se adotados por outro pesquisador levariam a resultados muito 

semelhantes. Talvez seja este o limite da objetividade na análise de conteúdo: estabelecer os 

critérios da pesquisa com tal clareza que se adotados por outros pesquisadores os resultados 

levariam a diferenças mínimas. Mas os critérios adotados para a classificação das unidades 

redacionais em nosso trabalho serão abordados nos próximos tópicos.   

 

2. 3. 2 Procedimentos para a análise  

Por fim, Kayser indica algumas regras para escolher os procedimentos de contagem e 

análise a serem adotados pelo pesquisador.  

1 – A decomposição de um diário em numerosas categorias deve acompanhar-se de um 

reagrupamento em grandes massas. Como já havíamos estudado no capítulo sobre análise do 

conteúdo, é necessário decompor as edições dos jornais objetos desta pesquisa em diversas 

categorias para então proceder a uma posterior análise e comparação dos resultados. Como 

bem pontua Kayser, quanto maior for o número dessas categorias menos significativas serão 

as comparações. 

2 – Cada tipo de estudo exige o estabelecimento de uma classificação particular, ou seja, as 

categorias escolhidas devem estar a serviço da pesquisa sobre o objeto de estudo. Isto nos 

leva à constatação de que as categorias não podem ser estabelecidas a priori. Elas devem 

obedecer ao prévio estudo dos diários, e às hipóteses de trabalho. 

3 – As categorias devem estar claramente definidas umas em relação às outras e, uma vez 

estabelecidas, não podem nunca ser modificadas ao longo da pesquisa, sob pena de se perder 

a objetividade do trabalho. 

4 – O estudo deve ser situado no contexto da edição completa do jornal, pois cada edição 

compõe uma unidade. Estudar apenas algumas das partes ou seções de um jornal seria fugir à 

realidade. 

5 – É preciso verificar o histórico do jornal estudado. Uma edição faz parte de uma grande 

coleção com características que se repetem ao longo do tempo. Para que o estudo traduza de 

fato a realidade, é preciso checar se não se está estudando edições extra-ordinárias, que fujam 

do que poderia ser considerado a média das outras edições. Por exemplo, seria o caso de 
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excluir do estudo edições especiais que abordassem determinado tema, pois estas fugiriam ao 

“normal” do jornal estudado. 

6 – É recomendado utilizar os estudos comparativos. A comparação reforça o sentido e dá 

significância aos resultados encontrados, seja entre dois diários em um mesmo período, seja 

entre diários de épocas diferentes. 

7 - “No se puede comparar más que dos cosas comparables” (p. 150), adverte Kayser. O 

conselho é de suma importância. Se vamos estudar dois diários em épocas distintas, convém 

escolher um conjunto de edições que guardem certa semelhança, na medida do possível. Por 

exemplo, é preferível estudar duas épocas de crises econômicas, ou de diferentes guerras, ou 

mesmo períodos distintos de aparente “calmaria”. Quando as edições estudadas são do 

mesmo período temporal, é preferível fazer comparações entre diários locais com outros 

diários locais. Portanto, não seria de todo adequado proceder ao estudo comparativo de um 

jornal nacional, com um jornal de uma pequena cidade do interior, por exemplo.  

  

2. 3. 3 Nossa classificação das Unidades Redacionais  

Apesar de qualquer leitor de jornal já estar acostumado às diferentes seções de um 

periódico – como, por exemplo, as editorias de cidade, economia, esportes etc – cabe aqui o 

estabelecimento de quais, quantas e de que forma serão classificadas as unidades redacionais 

no presente trabalho. Não se deve perder de vista que o objeto é a comparação do conteúdo 

jornalístico do Diário de Notícias, no ano de 1908, e do jornal A Tarde, na mesma semana, 

porém em 2008. Por meio deste estudo, pretendemos cortejar os distintos critérios de 

noticiabilidade das diferentes épocas e apontar “o que é notícia” em cada um dos jornais 

analisados. Portanto, esmiuçar por demais as classificações e sub-categorias das unidades 

redacionais seria um convite ao erro, já que periódicos tão distintos muito provavelmente 

possuem características peculiares.  

Por tal motivo, na medida do possível, vamos procurar nos ater às grandes categorias 

jornalísticas que atravessaram os últimos cem anos sem grandes mudanças. As características 

únicas de cada jornal trabalhadas no próximo capítulo.  

Primeiramente, agrupamos as unidades redacionais em três grandes gêneros: A) 

Opinião, B) Serviços e C) Informações. O último grupo engloba todo o conteúdo 
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verdadeiramente jornalístico, as matérias, notícias, reportagens, incluídas aí também as 

fotografias e ilustrações de teor noticioso. Já o grupo denominado Opinião traz não só os 

editoriais propriamente ditos, como também artigos publicados de terceiros. Será incluído no 

grupo Opinião também as cartas dos leitores, já que, por exclusão, não são nem notícias nem 

serviços ao leitor. Por fim, o terceiro grupo será o dos Serviços. Aí será agrupado desde o 

horóscopo, previsão do clima e tábua de marés, até as tiras em quadrinhos, folhetins e demais 

entretenimentos dos jornais. Vale ressaltar, que pelo seu conteúdo manifesto, as charges 

serão classificadas no segundo grupo, o das Opiniões.  

 

A) Gênero “Opinião”  

Neste primeiro gênero que estabelecemos para o estudo dos diários pesquisados, 

seremos breves em relação às subclassificações. O objetivo central do trabalho é comparar “o 

que é notícia” nas diferentes épocas dos dois diários, portanto, uma subdivisão excessiva do 

gênero “Opinião” faz-se desnecessária.   

Em “Opinião” serão agrupados todo o tipo de editoriais e artigos, assinados ou não. 

Vale ressaltar que a sinalização do jornal sobre a unidade redacional é mais importante para a 

classificação neste grupo do que a constatação se um determinado texto é opinativo ou não. 

Ou seja, serão agrupadas, principalmente, as unidades redacionais que sejam tratadas como 

espaços de opinião pelo próprio jornal. Nos diários modernos, geralmente essa sinalização é 

feita pelos jornais com títulos como “Artigo”, “Editorial”, “Opinião” etc.  Aqui neste 

segundo gênero, também serão agrupados a seção de “Carta dos Leitores” e as charges. As 

cartas dos leitores mereceram integrar “Opinião” pois trazem, sem dúvida, um conteúdo 

autoral e opinativo. Já as charges, apesar de sua constituição eminentemente gráfica, 

possuem um forte teor opinativo e na maioria das vezes crítico sobre os acontecimentos da 

época.  

  

B) Gênero “Serviços”  

“Serviços” são todas aquelas informações publicadas pelos jornais, na maioria das 

vezes com uma certa periodicidade, que apesar de terem caráter informativo, não podem ser 

enquadradas como notícias. É a tábua da maré, a previsão do tempo, cotação do ouro e do 
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dólar, programação cultural e até mesmo o horóscopo. Sob este grupo serão também 

classificados os espaços de entretenimento dos jornais. Por exemplo, as tiras em quadrinhos, 

os romances de folhetim e as palavras cruzadas. 

 

C) Gênero “Informação”  

Sob o gênero amplo das “Informações”, vamos agrupar os diversos tipos de conteúdo 

noticioso publicado pelos jornais. Desde as pequenas notas às grandes reportagens, tudo, na 

nossa pesquisa, deverá ser enquadrado em uma das categorias que criaremos para fim de 

nossa análise. Seguindo os preceitos expostos por Kayser, em suas recomendações sobre a 

análise das unidades redacionais, propomos o estabelecimento de seis poucas, genéricas e 

relevantes sub-categorias para o gênero das “Informações”.  

São elas: Cidade, Segurança, Esporte, Economia, Política e Cultura. Dois principais 

motivos nortearam a nossa escolha. O primeiro é que, de fato, a separação entre esses 

“assuntos” é de fácil operação. O segundo é que, pressupomos que a publicação de 

determinadas temáticas no jornal reflete a expectativa dos seus leitores. Assim, a confecção 

da pesquisa sobre estas bases não trará grandes distorções nos resultados em decorrência da 

distância temporal entre os dois jornais analisados.   

Uma olhada rápida sobre as classificações poderia passar a impressão de que não 

há intersecções entre os diferentes conjuntos e de que o processo de decomposição do gênero 

“Informações” em cada um dos “Assuntos” é fácil e algo mecânico. O problema, entretanto, 

reside na fronteira entra as subclassificações. Por exemplo, se a Assembléia Legislativa 

aprova um pacote de incentivo econômico, a unidade redacional correspondente à notícia que 

anuncia o fato deveria ser enquadrada nos assuntos “Políticos” ou “Econômicos”? Da mesma 

forma, uma passeata de professores por melhores salários indubitavelmente seria um assunto 

de “Cidade”, mas uma passeata de policiais civis que termina por entrar em confronto com a 

Polícia Militar deve ficar sob o guarda-chuva de “Cidade” ou “Polícia”?  

Se para dirimir tais dúvidas fôssemos elaborar uma lista com todas as possíveis 

efemérides e suas respectivas classificações, nosso trabalho seria não só inútil como 

impossível, uma vez que a realidade – em última análise a matéria-prima do jornalismo – é 

sempre cambiante e surpreendente. Para tanto, vamos propor um método um tanto empírico, 
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porém suficiente, acreditamos, para suprir as necessidades do presente trabalho, uma vez que 

as eventuais dúvidas hão de se aplicar à menor parte das unidades redacionais. 

 O método consiste na seguinte sugestão: a cada vez que uma unidade redacional 

suscitar a dúvida quanto a sua classificação, será preciso se ater ao fato gerador da notícia. 

Explicando com os mesmo exemplos dados acima, no caso do projeto de lei sobre o pacote 

econômico, apesar dos “efeitos” da notícia estarem todos no campo da Economia, o fato da 

notícia é um projeto de lei apresentado na Assembléia Legislativa. Portanto, deve ser 

classificado em “Política”. Também no caso do protesto dos policiais, esta será uma unidade 

redacional pertencente a “Cidade”. Não importa se houve violência, se pessoas foram presas 

e nem mesmo se a passeata envolveu a própria Polícia Civil. Uma passeata por melhores 

salários, por si só, é um evento que afeta e influencia o cotidiano e a vida das pessoas em 

uma cidade, e portanto será esta a nossa classificação.   

No mais, a objetividade do trabalho não está em que todos concordem com a 

classificação proposta, mas que qualquer um possa seguir as regras estabelecidas e chegar a 

resultados semelhantes. Passamos agora a, como bem ensina Kayser, delimitar a abrangência 

de cada um dos “Assuntos”, a bem da objetividade deste trabalho. 

 

C.1) Cidade  

A cidade contemporânea é por definição o território onde acontecem a imensa 

maioria das ações policiais, políticas, econômicas, culturais e esportivas. Como então 

delimitar as efemérides classificáveis como “Cidade”? A questão é de fácil solução, e diz 

respeito a de que forma o fato afeta a vida da sociedade e sobre o poder de atração dos outros 

“Assuntos”. Por exemplo, uma greve dos bancários que cause transtorno à população, apesar 

de à primeira vista poder parecer um assunto que diz respeito ao campo da economia, será 

um assunto de “Cidade”. Já uma chacina em algum bairro da cidade, apesar de ter impacto 

maior que uma greve, será um assunto de “Segurança”. Ou seja, em “Cidade” estarão os fatos 

que dizem respeito à vida em comunidade nos grandes centros urbanos. Passeatas, greves, 

engarrafamentos no trânsito, acidentes, incêndios, o anuncio de novas medidas da prefeitura, 

e toda a série de efemérides já decantada na doutrina das redações que são comumente 

abordadas pela editoria de Cidade.  
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Outro ponto importante para se classificar as unidades redacionais em “Cidade” diz 

respeito à relevância geográfica da notícia. São aquelas notícias cujo interesse maior dos 

leitores será despertado pelo fato destes residirem na cidade onde os fatos se passam. Isto é 

fácil de perceber quando lemos notícias sobre engarrafamentos ou acidentes de trânsito, por 

exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade que não seja a nossa. A 

relevância geográfica se aplica também na forma inversa. Por exemplo, uma reunião de 

cúpula dos chefes de estado latino-americanos não pode ser classificada em “Cidade” apenas 

por que aconteceu em Salvador.  

Vale esclarecer aqui que o enfoque dado ao texto da notícia pode muito bem mudar a 

classificação da sua correspondente unidade redacional nos diversos “Assuntos”. No caso da 

já referida greve dos bancários, se o enfoque da notícia for os prejuízos causados aos bancos 

e as medidas econômicas que serão adotadas para minimizar os prejuízos, sem dúvida esta 

será uma unidade redacional de “Economia”. Fica então estabelecido que pesa na escolha da 

classificação não apenas o fato que originou a notícia, mas também o enfoque dado pela 

matéria na abordagem dos fatos.   

 

C.2) Segurança  

As efemérides policialescas são basicamente os crimes e seus desdobramentos. 

Notícias de assaltos, assassinatos, prisões e apreensões, que recheiam diariamente as páginas 

dos jornais. É importante notar que o determinante para a classificação não é o envolvimento 

ou mesmo a citação da polícia no texto da notícia. O fato do crime, por si só, já provoca a 

classificação da unidade redacional em “Segurança”.  

Achamos mais justo excluir de “Segurança” os chamados “crimes do colarinho 

branco” e seus similares. Estes serão classificados de acordo com o contexto em que 

aconteceram. Por exemplo, no o caso recente da prisão do banqueiro Daniel Dantas, durante 

a operação Satiagraha da Polícia Federal, sem dúvida seria enquadrado em “Política”. A 

pesar do banqueiro ter sido preso por um crime relativamente “corriqueiro” - a tentativa de 

suborno de um policial federal – os contornos das investigações e os desdobramentos de sua 

prisão não são nada corriqueiros. O fato em si provoca grandes repercussões políticas, uma 

vez que o banqueiro foi um dos principais articuladores na privatização das empresas de 
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telecomunicação no Brasil e há indícios de seu envolvimento com o chamado “caso do 

Mensalão”. Portanto, tal unidade redacional mereceria ser classificada em “Política”.  

 

C.3) Esporte  

Neste “Assunto” vão ser englobados as competições e eventos esportivos, em todas as 

suas variações e diferentes preferências durante os tempos. Da corrida de cavalos, que já foi 

presença cativa nas páginas dos jornais, até o hoje onipresente futebol. Não é necessário para 

a classificação em “Esporte” que o evento seja profissionalmente organizado. Por exemplo, 

uma matéria sobre a prática do surfe amador ou sobre uma corrida de rua seria classificada 

sob este “Assunto”. Mais uma vez, pesa na escolha o enfoque que o texto da notícia dá ao 

fato, pois, uma matéria sobre o costume das pessoas fazerem cooper na orla seria classificada 

em “Cidade”. Fica então a definição: será classificado em “Esporte” todo e qualquer evento 

de alguma modalidade esportiva, que adquira ares de competição ou seja tratada pelo prisma 

da prática constante que busca o aperfeiçoamento do atleta.    

 

C.4) Economia  

Os assuntos de “Economia” são os negócios e acordos financeiros, comerciais e 

industriais, o nível de emprego e desemprego, a renda da população, os indicadores 

econômicos e a oscilação da bolsa de valores. Os fatos noticiados podem se passar na própria 

cidade, ou serem de âmbito estadual, nacional ou internacional. O que vai determinar a 

classificação da unidade redacional em “Economia” é o possível impacto do fato na vida das 

pessoas da cidade em que são publicados os jornais estudados. Por isso, a recente crise 

econômica provocada pelo mercado imobiliário nos Estados Unidos não seria classificada em 

“Internacional”, mas em “Economia”, porque pode causar influencia direta na vida dos 

brasileiros, não estando seus efeitos restritos apenas ao país da América do Norte.   

  

C.5) Política  

Em “Política”, colocaremos os fatos da vida legislativa, nas esferas municipal, 

estadual e nacional, assim como as articulações e bastidores do poder. Também entra aqui o 

caso de políticos que tenham cometido crimes ou de crimes que tenham repercussão no 
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mundo político. Já as ações de governo, como a inauguração de praças ou ampliação do 

Bolsa Família, por si só não serão classificadas em “Política”. Novamente, a decisão 

dependerá da abordagem do fato feita pela matéria jornalística.   

 

C.6) Cultura  

A vida cultural da cidade e do mundo entra neste subgrupo dos “Assuntos”. Desde as 

manifestações artísticas clássicas, como teatro, cinema, artes plásticas, concertos, até a 

moderna indústria do entretenimento, que tem na Bahia o Carnaval como seu maior expoente 

e exemplo. Sobre este tópico é importante fazer um esclarecimento. Uma matéria sobre o 

lançamento de um livro, ou filme, por mais opinativa que esta seja, será classificada no 

assunto “Cultura”, dentro do gênero “Informação”. Já um artigo com uma crítica musical ou 

cinematográfica pertence ao gênero “Opinião”. A separação muitas vezes vai depender da 

própria sinalização ao leitor feita pelo jornal, se aquele é um espaço noticioso ou de opinião, 

já que o conteúdo informativo dos dois exemplo é bastante próximo.  

 

C.7) Bahia 

A esta altura, já ficou claro que além de uma divisão em “Assuntos” que obedecem o 

teor do fato jornalístico (Cidade, Esporte, Polícia, Economia, etc) nós optamos também por 

uma classificação “geográfica” (Bahia, Brasil, Internacional). Isto acontece pela observância 

do próprio hábito de leitura dos leitores de jornal, no que tange seu interesse e o valor notícia 

dos fatos. Dessa forma, muitas notícias de “Polícia”, por exemplo, possivelmente serão 

classificadas em “Bahia”, quando o fato que gerou a notícia não provocar impacto imediato 

aos cidadãos de Salvador, de acordo com o critério já explanado em tópicos anteriores.  

As unidades redacionais a serem agrupadas em “Bahia” dizem respeito basicamente à 

vida e aos fatos que tomam lugar nas cidades do interior do estado. Estabelecer tal sub-grupo 

é importante pois pode ser um eficaz identificador, durante a pesquisa, do interesse 

jornalístico dos diários pesquisados pela vida fora da capital. Pensamos inicialmente em criar 

uma única categoria para notícias “Extra-Salvador”, mas logo percebemos que tal 

classificação não daria conta das nuances que possivelmente encontraremos sobre as 
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preferências noticiosas de cada jornal. Por isso, optamos por criar as três categorias: Bahia, 

Brasil, Internacional.  

 

C.8)  Brasil  

Aqui vão as notícias de menor relevância para os cidadãos residentes nas praças dos 

jornais pesquisados, e que acontecem em outros estados do país. Por exemplo, a inauguração 

de uma ponte sobre a marginal do rio Tietê, em São Paulo, pertenceria a esta classificação. Já 

a demissão em massa em uma fábrica de carros no chamado ABC paulista sem dúvida seria 

classificada em “Economia”. A questão diz respeito a duas variáveis: relevância da notícia e 

proximidade geográfica. No exemplo acima, apesar da demissão ter afetado diretamente 

trabalhadores que residem em outro estado, o fato é sabidamente utilizado inclusive como um 

indicador da economia do país. Portanto, este fato supostamente local, adquire uma 

relevância nacional e, por isso mesmo, passaria a integrar as unidades redacionais agrupadas 

em “Economia”.  

 

C.9) Internacional  

Para as unidades redacionais sobre as notícias mundo afora, talvez este processo de 

classificação seja mais simples. Serão agrupadas em “Internacional” todas as unidades 

redacionais sobre fatos que ocorreram fora do Brasil. As eleições americanas, terremotos na 

China, guerra no Iraque, corrupção na Ásia, todas estas efemérides serão abrigados em 

“Internacional”. Há, no entanto, uma possibilidade de fatos no exterior serem encaminhados 

à categorias distintas. É quando estes fatos, de alguma forma, envolvam o Brasil ou a vida 

dos brasileiros. Por exemplo, um jogo da seleção brasileira de futebol contra a Argentina, em 

Buenos Aires, será um fato de “Esporte”. A quebra de um banco nos Estados Unidos 

pertence à “Internacional”, mas uma matéria sobre os desdobramentos e efeitos da crise no 

bolso dos brasileiros será agrupada em “Economia”. Por fim, entendemos que, por mais 

subjetivos que pareçam estes critérios, eles são os melhores à disposição dos pesquisadores.  

Acreditamos que não haverá dificuldades ou qualquer divergência quanto às escolhas 

feitas durante o processo de classificação das unidades redacionais, uma vez que o critério de 
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“relevância para o leitor local” é já comumente utilizado pelos jornalistas de redações em 

diversas latitudes ao longo dos anos. 
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CAPÍTULO 3 

O CONTEÚDO DE DIÁRIO DE NOTÍCIAS E A TARDE 

 

          Ao analisarmos os dados obtidos com a pesquisa de campo, o que primeiro nos chama 

atenção é o equilíbrio entre os dois periódicos, distantes no tempo exatos cem anos, na 

distribuição dos assuntos aos quais são dedicadas as páginas do Diário de Notícias e do A 

Tarde. Tal equilíbrio se mantém entre o espaço voltado para as notícias a opinião e os 

serviços, assim como também entre as diversas classificações da notícia por nós proposta e 

que, na verdade, procuraram respeitar as diversas editorias sedimentadas no jornalismo ao 

longo dos anos, como “Segurança”, “Economia”, “Esporte” etc.  

          Aqui cabe ressaltar a única distinção de fato significativa entre os jornais: o Diário de 

Notícias, ao menos na semana analisada, está muito aquém da cobertura contemporânea do A 

Tarde em assuntos de “Cultura” e “Esporte”. Há ainda, uma maior presença de artigos de 

opinião, e também uma formatação mais variada desses artigos, como veremos adiante, no 

jornal A Tarde. Sem mais, vamos aos números, que tão bem ilustram os resultados de nossa 

pesquisa. 

  Diário de Notícias A Tarde 

Opinião 4,23%  (31 u.r.) 11,13%  (137 u.r.) 

Serviço 15,98%  (117 u.r.) 15,93%  (196 u.r.) 

Informação 80,46%  (589 u.r.) 72,92%  (897 u.r.) 

- Cidade 34,29%  (202 u.r.)  21,40%  (192 u.r.) 

- Polícia 7,13%  (42 u.r.)  3,12%  (28 u.r.) 

- Bahia 7,47%  (44 u.r.)  9,47%  (85 u.r.) 

- Economia 12,73%  (75 u.r.)  9,47%  (85 u.r.) 

- Brasil 17,14%  (101 u.r.)  5,46%  (49 u.r.) 

- Política 7,97%  (47 u.r.)  11,03%  (99 u.r.) 

- Internacional  10,01%  (59 u.r.)  5,68%  (51 u.r.) 

- Cultura  0,84%  (5 u.r.)  18,06% (162 u.r.) 
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- Esporte - 1,86%  (11 u.r.) - 16,27% (146 u.r.) 

TOTAL 732 u.r. 1230 u.r. 

*Cada unidade redacional foi classificada em uma única categoria. Os percentuais das subcategorias da classe 

Informação se referem ao total de unidades redacionais desta classe.  

          Aqui vale a pena lembrar que também propusemos a interpretação dos resultados da 

pesquisa podendo classificar as unidades redacionais em mais de uma categoria, para evitar 

distorções provocadas pelo natural e inevitável subjetivismo de cada pesquisador. Mesmo 

quando analisados sob este novo enfoque, os dados não alteram significativamente o quadro 

encontrado. Na tabela abaixo apresentamos em negrito os novos percentuais após a análise 

considerando que cada unidade redacional poderia ser classificada sob mais de uma 

categoria. Cumpre ressaltar que a classificação dupla cabe apenas entre as diferentes 

categorias da classe Informação, e são uma tentativa de expressar nos resultados aquelas 

notícias situadas na zona fronteiriça entre mais de um tema. 

  Diário de Notícias A Tarde 

Opinião 4,23%  (31 u.r.) 11,13%  (137 u.r.) 

Serviço 15,98%  (117 u.r.) 15,93%  (196 u.r.) 

Informação 80,46%  (589 u.r.) 72,92%  (897 u.r.) 

- Cidade  34,29%(202 u.r.)/34,63%(204ur)  21,40%(192 u.r.)/22,07%(198ur) 

- Polícia  7,13%(42 u.r.)/11,03%(65ur)  3,12%(28 u.r.)/5,68%(51ur) 

- Bahia  7,47%(44 u.r.)/7,64%(45ur)  9,47%(85 u.r.)/9,58%(86ur) 

- Economia  12,73%(75 u.r.)/13,07%(77ur)  9,47%(85 u.r.)/11,14%(100ur) 

- Brasil  17,14%(101 u.r.)/19,69%(116ur)  5,46%(49 u.r.)/6,68%(60ur) 

- Política  7,97%(47 u.r.)/10,69%(63ur)  11,03%(99 u.r.)/12,37%(111ur) 

- Internacional  10,01%(59 u.r.)/10,52%(62ur)  5,68%(51 u.r.)/7,13%(64ur) 

- Cultura  0,84%(5 u.r.)/igual  18,06%(162 u.r.)/18,61%(167ur) 

- Esporte  1,86%(11 u.r.)/igual  16,27%(146 u.r.)/16,38%(147ur) 

TOTAL 732 u.r. 1230 u.r. 
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*Em negrito estão os resultados após considerarmos a possibilidade da classificação das unidades redacionais 

simultaneamente em mais de uma categoria. 

           Cabe agora, para oferecermos uma visão mais ampla e correta dos resultados obtidos 

pela pesquisa, a distribuição percentual das unidades redacionais, nos dois jornais, ao longo 

dos dias da semana, para cada um dos gêneros e categorias por nós indicados. Além disso, 

iremos nos deter brevemente nas especificidades formais de cada um dos veículos, no 

próximo capítulo. Tal atenção será importante para melhor entender o contexto em que se 

inserem as Unidades Redacionais e, logo, as expectativas dos leitores sobre o jornal.  

 

3.1 Os jornais no tempo e as suas características  

3.1.1 O Diário de Notícias 

        As oito colunas, impressas num papel pardo de 40 X 20 cm, são encabeças pela 

inscrição: Diário de Notícias, em fonte maior, sublinhada pelos dizeres, Estabelecido em 

1875 por M.S. Lopes Cardoso. O nosso diário de 1908 se distancia e muito da imprensa 

contemporânea. No entanto, acreditamos que tal distinção opera-se principalmente na sua 

forma, no que diz respeito à técnica de diagramação, titulação e valorização do material 

noticioso. Quanto ao conteúdo, conforme veremos em capítulo posterior, esse pode ser 

tranquilamente equiparado ao jornalismo atual no que se refere ao tipo de material noticiado, 

seja a título de informação, distração, ou opinião.  

            Com oito páginas – sendo as de número 2, 4 e 6 dedicadas inteiramente aos anúncios 

publicitários – o Diário de Notícias circulava de segunda a sábado no ano estudado. Pode-se 

mesmo notar um certo padrão na distribuição do conteúdo. Ao olharmos a primeira página do 

Diário, é fácil distinguir o “artigo de fundo” ocupando as duas ou três colunas da esquerda, 

de cima à baixo da pagina. Esta era uma espécie de editorial comum àquela época, que trazia 

reflexões sobre os mais variados temas. A seguir, vinha o noticiário propriamente dito, com 

predominância para temas amenos ligados à Cidade. Era costumeiro, na semana em análise, 

termos os aniversariantes do dia, a chegada e saída de viajantes, além das notas de 

“Fallecimentos”. 

           À pagina 3 ou 5, a depender da edição, era destinado ao Folhetim. Na semana de 16 a 

21 de novembro de 1908 (segunda-feira a sábado), foram publicados 2 histórias, de 2 autores 

diferentes, sempre em dias intercalados. Já na página 7, talvez para refrescar a leitura ao final 
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da edição, vinha a seção “Distracções”, com receitas, piadas, filosofias de vida. A página 8, 

excetuados os anúncios, era sempre ocupada por serviços: o câmbio, a cotação das açoes na 

Bolsa, o movimento no porto com a chegada e partida e navios mercantes, os vapores 

esperados para os próximos dias, as cargas que chegavam via importação, os leilões e as 

loterias. 

           Pode-se notar, ainda, um padrão na construção das páginas 3 e 5, que era, não 

sabemos o motivo, alternado a cada edição entre uma e outra. Por vezes, cabia a uma das 

duas páginas trazer a seção “Telegramas”, com a maior parte das notícias nacionais (e 

consequentemente, de Política) além de concentrar um maior número de notícias de 

Economia e Internacional. À outra página, seria reservado uma maior quantidade de notícias 

policialescas (de Segurança), da capital e interior, incluindo aí notícias sobre julgamentos (na 

maior parte júris e crimes) e o movimento no fórum em geral. 

 

3.1.2 O A Tarde 

          O A Tarde chega a 2008 sendo rodado em formato standard, colorido, em quarto 

cadernos diários – além dos classificados – que juntos somam 32 páginas. Eram eles, cada 

um com oito páginas cada, o caderno A, com notícias da editorial de Cidade e Bahia; o 

caderno B, com as editorias de Economia, Política, Bahia, Internacional e Últimas Notícias; o 

Caderno 2, voltado à programação e notícias culturais; o caderno “A Tarde Esporte Clube”, 

voltado para a área esportiva. Vale reparar que citamos os nomes das editorias como 

denominadas pelo próprio veículo. A coincidência com a nomenclatura de nossas Categorias 

se deve por termos procurado, ao definir nossa metodologia, nos aproximar ao máximo das 

práticas do campo jornalístico. 

          Ao nos propormos a analisar uma semana do A Tarde, em 2008, tivemos que nos 

adaptar a certas peculiaridades do veículo. Para mantermos as comparações dignas de 

crédito, preferimos excluir da análise os cadernos e suplementos semanais do A Tarde, 

analisando apenas o conteúdo diário. Eram muitos e diversos os suplementos de A Tarde. Os 

citaremos com a intenção de precisar o contexto da pesquisa. 

           Na segunda-feira, 10 de novembro de 2008, temos o caderno “Rural”, de 10 páginas 

em formato tablóide, com notícias sobre a produção agropecuária no estado. Neste mesmo 
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dia, foi também publicado um caderno especial sobre a cidade de Vitória da Conquista, em 

format standard com 12 páginas. Já na terça-feira, o A Tarde trazia o “Caderno Dez”, 

tablóide de 12 páginas voltado ao publico jovem, com reportagens sobre o mundo 

adolescente: bandas musicais, “tribos”, seções com dúvidas sobre sexo, e assuntos 

tradiconalmente relacionados a esse tipo de publico. 

         Na quarta-feira, temos o caderno “Digital”, com seis páginas standard voltadas ao 

mundo da informática, novos equipamentos tecnológicos e jogos eletrônicos. Também no 

mesmo dia é publicado o caderno “Motor”, voltado ao consumidor do setor automotivo. Na 

quinta-feira, é a vez do caderno “Turismo”, em oito páginas standard destacando principais 

destinos mundo – e Brasil – afora. Nesta edição tivemos o turismo étnico nos Estados 

Unidos, o bairro parisiense Quartier Latin e Havana, a capital cubana. 

        A sexta-feira é o único dia da semana em que não encontramos cadernos especiais.  No 

sábado,  temos os cadernos “A Tardinha” e “Cultural”, ambos em formato tablóide. O “A 

Tardinha”, com oito páginas, é voltado ao público infantil. Já o “Cultural”, de 12 páginas, 

aprofunda temas que geralmente não encontram tanto espaço nas páginas diárias. Na semana 

estudada, o assunto foi a crise financeira mundial provocada pelas hipotecas de alto risco dos 

Estados Unidos.  

          Domingo é dia do “Ciência & Vida”, de 12 páginas, e o “Empregos & Negócios”, de 

10 páginas, ambos em format standard. Já o “Revista da TV”, em formato tablóide, etm 16 

páginas, com a programação e matérias sobre o mundo televisivo. Há ainda, no domingo, a 

revita de variedades “Muito”, encartada em papel especial, toda em cores. 

          Como podemos ver, acrescentar tamanha quantidade de dados à pesquisa poderia 

impossibilitar e distorcer uma comparação honesta entre o que era o conteúdo noticioso do A 

Tarde e do Diário de Notícias. Principalmente se atentarmos para o fato de que os cadernos 

especiais tem periodicidade e temática específicos.  

 

3.2 Opinião  

             No Diário de Notícias, as unidades redacionais do gênero “Opinião” são basicamente 

o “artigo de fundo”, espécie de grande editorial que à época era estampado na primeira 

página dos jornais, e outros poucos artigos, geralmente à página 3 do jornal. Vale destacar 
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que, na época analisada, o Diário de Notícias era rodado com oito páginas. Já o A Tarde 

apresenta artigos de opinião em editorias, além de uma única página voltada para o gênero, a 

página 3, que inclusive recebe o título “Opinião”.  

OPINIÃO Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 2,77% (4 u.r) 11,64% (17 u.r) 

Terça 4,03% (5 u.r) 8,18% (14 u.r) 

Quarta 2,85% (4 u.r) 12,04% (23 u.r) 

Quinta 6,89% (6 u.r) 13,82% (26 u.r) 

Sexta 5,26% (7 u.r) 10,05% (18 u.r) 

Sábado 4,8% (5 u.r) 9,47% (18 u.r) 

Domingo     ---------------- 12,72% (21 u.r) 

Total 4,23% (31u.r) 11,13% (137 u.r) 

*Os percentuais se referem ao número total de unidades redacionais em cada dia indicado.  

          Três eram as seções dedicadas rotineiramente aos textos opinativos no Diário de 

Notícias: o Artigo de Fundo, sempre na capa, os “Perfis Acadêmicos”, por vezes na capa, por 

vezes na página 3, e a “Leitura Amena”, sempre na página 7. Fora estes, era costumeiro 

aparecer mais um ou dois textos opinativos por edição. Discursos feitos no parlamento e 

reproduzidos na página do jornal, artigos científicos e até mesmo, pequenas anedotas 

estrangeiras. À época em que analisamos o Diário, o artigo de fundo possuía importância 

destacada, não só entre seus congêneres opinativos, mas sobre toda a leitura do jornal.  

       Aqui cabe destacar que, na semana analisada, o Diário de Notícias legou em um dos dias 

o espaço geralmente dedicado ao artigo de fundo ao que se poderia classificar como uma 

grande reportagem. Na terça-feira, 17 de novembro de 1908, da capital da república, o 

jornalista Nonato Protheu nos narra, em primeira pessoa, seus encontros no café do Senado 

Federal com parlamentares que lhe comentam, em off, quais seriam os possíveis candidatos à 

presidência da república. Também no sábado 21 de novembro de 1908 o Diário de Notícias 

publica na capa a reportagem de Augusto de Castro sob os títulos “Do Extrangeiro” e 

“Chronica de Portugal”, em tamanho que rivaliza com o do artigo de fundo daquele dia. A 

nosso ver, o destaque dado a tais textos é um sintoma não só da postura editorial do Diário 
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de Notícias de se manter equidistante das inflamadas disputas políticas, mas também da 

própria fase de transição pelo qual passava a imprensa, com o conteúdo informativo tomando 

a dianteira ao opinativo. Vale a pena lermos o relato de Aloísio de Carvalho Filho: 

Enquanto isso, resistiam aos enleios [laços] da política 

militante, conquistando a legenda de órgãos 

conservadores, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, 

este, não obstante, amparando com as suas francas 

simpatias a candidatura Seabra ao governo, em 1912. A 

forte emulação profissional que entre os dois se 

estabelecera, ambos vespertinos, ambos neutros, ambos 

lucidamente opinantes, foi inegavelmente benéfica à 

imprensa indígena, pelo estímulo geral de melhoramentos 

materiais, como pela preocupação, que também aos 

jornais menores se estendia, do enriquecimento do quadro 

de redatores e do de colaboradores. Alguns destes foram 

recrutados no estrangeiro, como ao Diário e ao Jornal 

ocorreu fazer, em ocasiões diversas, divulgando, 

respectivamente, artigos originais, por exemplo, de 

Augusto de Castro e de Abel Botelho. (FILHO in 

TAVARES
21

, pg 85-86). 

 

Sobre os temas tratados editorialmente nos artigos de fundo, eram variados. Na 

semana estudada tivemos: a qualidade dos serviços postais (segunda-feira), os direitos de 

posse envolvendo um caso de demarcação de terras em Rio de Contas (quarta-feira), críticas 

aos suscessivos projetos para a alteração da bandeira nacional (quinta-feira), a denúncia de 

que a prestação de contas do “Thesoiro Estadual” teria sido maqueada (sexta-feira), e uma 

longa análise das belezas do município de Una (sábado).              

           Os “Perfis Acadêmicos” eram textos mais curtos que os artigos de fundo, geralmente 

ocupando pouco menos que uma coluna do Diário. Sempre assinados pelo trio Bessa, Dultra 

& Carvalho, traziam perfis sobre figuras que se presume fossem conhecidas na sociedade da 

época. Em tom humorístico, o texto primava pela ironia e era sem dúvida um dos momentos 

de leitura “leve” do jornal. Na semana em análise, foram apenas três os perfilados, pois, na 

quinta-feira a seção trazia, sempre em tom de galhofa, a triste notícia de que devido à severa 

atuação do fisco municipal, os autores estariam mudando o ramo de atividades. 

                                                           
21

 TAVARES, Luís Guilherme Pontes Tavares. Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia. 

Salvador,  EGBA, 2008.  



50 

 

           A seção “Leitura Amena” alternava pequenos contos a textos opinativos sobre 

variados temas. Na semana analisada, temos dois autores discorrendo sobre as diatribes da 

“A Batalha da Vida” e os predicados da “Mulher Vituosa”. Na parte literária há os pequenos 

contos “Nanã”, sobre as peraltices de uma menina “endiabrada”, “Terra Maldicta”, sobre a 

aridez a que estava submetida o sertanejo e, fechando com chave de ouro, no sábado o conto 

“A agulha e a linha”, de Machado de Assis. 

          O Diário de Notícias, no entanto, também dedicava suas páginas a outros esparsos 

textos opinativos. Na semana estudada, temos um discurso do deputado Irineu Machado que 

critica a situação da classe operária, segundo ele, em situação pior na República do que na 

monarquia; um relato sobre as belezas da portuguesa Figueira da Foz nas “Pequenas Notas de 

Viagem”; um artigo da Revista de Medicina do Rio de Janeiro sobre “Alguns factos sobre as 

Aguas Mineraes Brasileiras”; um extrato republicado do Correio da Manhã sobre os seis anos 

de morte do dr. Manoel Victorino; e as “Reminiscências de Campanha” da Guerra do 

Paraguai. 

         Apesar do peso conferido ao artigo de fundo, pela sua extensão e colocação no jornal, 

sempre a ocupar as primeiras colunas da capa, e além do fato de que os textos opinativos 

eram no mínimo duas ou três vezes maiores que a maioria das notícias, temos a nítida 

impressão de que o Diário de Notícias fazia do serviço informativo o seu carro-chefe, 

legando ao conteúdo opinativo a importância semelhante a que lhe cabe nos jornais 

contemporâneos.  

Já a quantidade e diversidade de unidades redacionais do gênero “Opinião” 

encontradas na semana analisada do A Tarde nos fez desistir da hipótese de que um jornal de 

1908 deveria ser mais “opinativo” que os hodiernos. É bem verdade que o artigo de fundo 

ocupa mais espaço e destaque o texto do “Editorial” do A Tarde, sempre à página 3, não 

ocupando mais que um quarto de página. No entanto, o jornal de 2008 é mais rico no ofício 

de expressar a opinião sobre os mais variados assuntos. Além da referida pagina 3, que leva o 

título “Opinião”, encontramos artigos opinativos, de articulistas fixos, colaboradores 

esporádicos, além das cartas dos leitores, em todos os cadernos. 

        A “opinião do jornal”, por assim dizer, se limitava ao editorial citado acima, além do 

texto de Renato Simões, um dos donos do jornal, tradicionalmente publicado na capa, aos 
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domingos. No entanto, na semana pesquisada não houve essa publicação. Na mesma página 3 

do editorial, vinham sempre mais três artigos opinativos, de colaboradores do jornal. 

Leitores, professores, estudiosos. É também nesta página que é publicada diariamente uma 

charge. 

         O “Caderno B” também trazia seu quinhão opinativo. Por ali podiam ser lidos 

diariamente os comentaristas politicos e de economia, que alternavam os dias em que seus 

textos eram publicados. Ricardo Noblat, Samuel Celestino, Dora Kramer, Benjamim 

Steinbruch, eram alguns dos que imprimiam sua visão do mundo nas páginas de A Tarde. O 

Caderno 2 também trazia seus articulistas. Na sexta-feira, tivemos Carlos Heitor Cony, no 

sábado, Hélio Pólvora, e, no domingo, João Ubaldo Ribeiro e Danuza Leão.  

          O “A Tarde Esporte Clube”, por sua vez, ao lado das muitas notícias esportivas, 

procurava trazer sempre a análise, na maioria das vezes, de um jornalista esportivo 

especializado na area. Assim, na terça-feira e no sábado temos Oscar Paris na coluna “Gol de 

Placa”, na quarta-feira e no domingo é o ex-jogador e comentarista Tostão quem analisa o 

mundo futebolístico, na quinta-feira Celso Itibirê, no seu “Pit Stop”, analisa a Fórmula 1, e 

na sexta-feira é Reginaldo Leme quem fala de automobilismo. De terça-feira à sábado, temos 

a seção “Megafone”, ocupando sempre meia página ou mais, com a opinião dos leitores. No 

domingo, há a seção “Interatividade”, também com manifestações dos leitores, só que em 

apenas uma coluna. 

 

3.3 Serviços 

Mudam-se os tempos e o que é considerado de utilidade para os leitores, mas os 

jornais permanecem dedicando boa parte do seu espaço para os chamados “Serviços”. Na 

semana analisada, a maioria das unidades redacionais do gênero “Serviços” do Diário de 

Notícias foi dedicada a informações que poderiam facilmente ser classificadas como de 

interesse do campo da Economia. O Diário de Notícias também agrupa a imensa maioria das 

unidades redacionais de Serviços na última página: resultado das Loterias, taxas de Câmbio, 

datas das sessões da Junta Comercial, o “Movimento no Porto” com os artigos e sua 

quantidade exportados e importados, o horário dos Vapores (embarcações) esperados, 

cotações como as do papel e do ouro e as datas de futuros leilões. 
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Já o A Tarde, apesar de reservar o devido espaço, na página da editoria 

correspondente, aos Serviços “econômicos”, e de ter um página inteira dedicada ao gênero (a 

página 6), dedica a maior parte do espaço reservado a esse gênero para os serviços ditos 

“culturais”. Ao menos duas páginas por edição do jornal A Tarde são voltadas para a agenda 

com os horários e um breve resumo dos filmes e peças em cartaz, além de shows musicais e 

exposições de arte. O que, na verdade, também representa um bom indício da nossa hipótese 

de que a principal razão da desvantagem informativa do Diário de Notícias no campo da 

Cultura seria a incipiente indústria cultural da época.  

SERVIÇO Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 14,58% (21 u.r) 14,38% (21 u.r) 

Terça 16,12% (20 u.r) 16,95% (29 u.r) 

Quarta 15% (21 u.r) 15,18% (29 u.r) 

Quinta 19,54% (17 u.r) 15,42% (29 u.r) 

Sexta 14,49% (20 u.r) 17,87% (32 u.r) 

Sábado 17,30% (18 u.r) 18,94% (36 u.r) 

Domingo    ---------------------- 12,12% (20 u.r) 

Total 15,98% (117 u.r) 15,93% (196 u.r) 

  

         Os leitores do Diário de Notícias tinham no Folhetim e na seção “Distracções” os 

serviços mais amenos. Além destes, em material de informações do gênero, lhes era 

oferecido todo o conteúdo da pagina 8, quase sempre dividida meio a meio com os anúncios, 

de serviços, como os resultados da loteria, o horário das embarcações, avisos de leilões 

futuros etc. O Folhetim, sem dúvida, desfrutava de grande importância à época, como 

concluímos a partir do depoimento de Aloísio de Carvalho Filho
22

: 

Ao interesse pelos dois tipos de iguaria intelectual [editorial 

e humor] junte-se, com pertinência a certas categorias de 

ledores, o atrativo pelo folhetim, também obrigatório, 

reproduzindo, como o fariam os futuros filmes em série, 

obras-primas da novelística universal, em cuja seleção se 

                                                           
22

 Idem 16.  
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esmeravam os jornais patrícios, sobretudo os dois em pauta. 

[Jornal e Diário de Notícias] Presenciamos em casa, mais de 

uma feita, diante dos avisos de que o romance do Jornal 

chegava ao fim, criar-se o problema de sua substituição: 

prevalecia, a bem dizer, o critério de que fosse leitura ora 

para as moças ora para o povo. E compreendia-se a razão: as 

moças, porque as normas rotineiras de educação ainda lhes 

não permitiam livre acesso a todas as fontes; o povo, porque 

com o vintém ou o tostão do jornal ficava conhecendo o que 

por preço mais alto lhe não fora dado alcançar. (FILHO in 

TAVARES, p 86-87).  

 

 

         E, de fato, assim o fazia o Diário de Notícias na semana analisada: publicava, em dias 

alternados, duas histórias distintas. Assim, na segunda, quarta e sexta-feira, saiu a história em 

capítulos “Garimpeiros – Maria Dusá. Romance de costumes sertanejos e chapadistas”, de 

autoria de Lindolpho Rocha. Na terça, quinta-feira e no sábado, foi publicado “A mulher do 

poco – Maria Joanna”, de Adolpho D‟ennery. 

          Na seção “Distracções” vinham publicadas todo o tipo de amenidades capazes de 

distrair o leitor. Receitas de bolo, filosofias de vida, poemas, anedotas. Na sexta-feira, 

20/11/1908, podemos ler os versos, apócrifos:“A sardinha é talqualmente/ O amor das 

mulheres morenas/ Que se escapa facilmente/ Pelas malhas mais pequenas.” Tal seção 

ocupava não mais que uma coluna, às vezes menos, e vinha invariavelmente na página 7. 

Faz-se notar certa coincidência de intenções editoriais em publicar, sempre na mesma página, 

a “Leitura Amena” e as “Distracções”. 

           Quanto aos serviços da página 8, a última do jornal, lembramos, estes eram 15 e 

vinham sob os títulos: “Mercado Cambial”, “Bolsa”, “Junta Comercial”, “Estabelecimentos 

Bancários”, “Corretores da Praça”, “Movimento do Porto”, “Vapores Esperados”, “Malas da 

Europa”, “Navios Mercantes”, “Exportação”, “Rendas Públicas”, “Leilões”, “Loterias”, 

“Importação” e “Preços Correntes”.   

Como todo jornal moderno, o A Tarde brinda seus leitores com aquelas informações 

úteis as quais classificamos com\o “Serviços”. No caderno A, elas estão à página 6 e são, 

basicamente, a previsão climáica, as marés, telefones úteis (como polícia, bombeiros etc), as 

loterias, vagas de emprego e a seção “Desaparecidos”, com informações sobre pessoas 

desaparecidas e o contato de seus familiares. Vale lembrar que a página 6 possui o título 
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“Serviços” e traz matérias desse moderno gênero jornalístico. Há ainda a seção de serviços 

“Sepultamentos”, com os nomes, horários e cemitérios dos sepultamentos daquele dia. 

         O caderno B, que traz as notícias da editorial de Economia, também publica os serviços 

relacionados a essa área. Assim, nós temos diariamente as seções “Cotações”, “Bolsa de 

Valores”, “Agropecuária”, “Tributos”, “Investimentos” e “Seu Bolso”. Em matérias que 

tratam dos direitos dos consumidores em relação a determinado service ou produto, nós 

também encontramos a seção de “Serviço” denominada de “A quem recorrer”. 

        De “Serviço”, no “A Tarde Esporte Clube”, nós encontramos o “Placar Giramundo”, 

publicado diariamente com os resultados do futebol e a classificação dos clubes nos 

diferentes campeonatos, brasileiros e europeus, além do resultado no automobilismo e os 

horários da programação esportiva na televisão. 

         Mas é no Caderno 2 que encontramos a maior quantidade de unidade redacionais do 

gênero “Serviço”. Destacamos, em primeiro lugar, a programação cultural, de cinema, teatro, 

música e exposições de arte, que ocupava as páginas 4 e 5 deste caderno. Cada unidade 

redacional, nestes casos, chega a ter mais de 20 indicações de filmes ou peças, por exemplo, 

com horário e sinopse. Esclarecemos que não poderíamos proceder a classificação de outra 

forma, uma vez que fica claro que os diversos filmes na seção “Cinecartaz”, pela própria 

diagramação e sentido da seção, pertencem ao mesmo “Serviço” que poderia ser 

genericamente chamado de “horários do cinema”. O mesmo raciocínio vale para a agenda 

musical e teatral. Na verdade, a página 5, encabeçada pelo título “Agende-se”, era dividida 

entre as seções “Grátis” e “Pago”, que são as duas unidades redacionais dentro das quais 

encontramos a agenda das peças, shows musicais e exposições. 

       Passemos agora à página 6 do Caderno 2, que é onde podemos ler diariamente as 

palavras-cruzadas, o horóscopo, cinco tiras em quadrinhos, além do Sudoku, jogo de 

raciocínio oriental. Na página 7, nós tínhamos toda a programação televisiva, além dos 

destaques diários da rádio A Tarde FM, de propriedade do mesmo grupo do jornal. 

 

3.4 Informação 

      Além do já mencionado equilíbrio entre o Diário de Notícias e o jornal A Tarde na 

distribuição das diversas categorias informativas, cabe ressaltar que, ao longo dos dias da 
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semana, cada categoria costuma conservar quinhão proporcional de unidades redacionais, o 

que nos leva a acreditar em certo equilíbrio entre os dois periódicos analisados. A análise do 

gênero “Informação”, por ser justamente o que mais diretamente está vinculado ao 

jornalismo, merece uma análise mais pormenorizada de cada categoria, o que passamos a 

fazer em seguida. 

        Antes, vale ressaltar algumas discrepências, a nosso ver gritantes e de extrema 

relevância, entre a forma com que os dois jornais usam para comunicar a notícia. Em 

primeiro lugar, o Diário de Notícias não trazia fotografias, hoje em dia tão bem e largamente 

exploradas pelo A Tarde. Também não havia, em 1908, o hoje comum recurso da 

“manchete”: um título destacado na capa do jornal do que se espera seja a notícia mais 

importante do dia. É bem verdade que o Diário de Notícias sabia hierarquizar as unidades 

redacionais em suas páginas, porém o fazia a seu modo.  

       Os maiores títulos na capa do Diário sempre era os do artigo de fundo e de uma ou outra 

reportagem secundária. Com a diagramação das matérias restritas às colunas, era comum o 

Diário utilizar um título geral, e separar com hífens diversas notícias diferentes abrigadas 

sobre aquele assunto. Nestes casos, preferimos tratar cada uma dessas noticias como 

unidades redacionais distintas, uma vez que é a informação, e não a 

diagramação/visualização, a matéria-prima do jornalismo. Também pesou na decisão o fato 

de haver um sinalizador gráfico (o hífen) a separar notícias distintas. 

        Vejamos como foi a distribuição do conteúdo informativo nos dois jornais no periodo 

analisado, pare então passarmos a comentar pormenorizadamente cada categoria.  

INFORMAÇÃO Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 82,63% (119 u.r) 73,97% (108 u.r) 

Terça 79,83% (99 u.r) 74,85% (128 u.r) 

Quarta 82,14% (115 u.r) 72,77% (139 u.r) 

Quinta 73,56% (64 u.r) 70,74% (133 u.r) 

Sexta 83,45% (111 u.r) 72,06% (129 u.r) 

Sábado 77,88% (81 u.r) 71,57% (136 u.r) 

Domingo    ----------------------- 75,15% (124 u.r) 
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Total 80,46% (589 u.r) 72,92% (897 u.r) 

   

 

Para efeitos de organização do estudo e para melhor compreensão da análise, 

trataremos nas categorias a seguir o estudo dos dados dois veículos sem separação. 

 

3.4.1. Cidades 

           Nota-se que percentualmente, e mesmo em números absolutos, o Diário dedica maior 

quantidade de suas unidades redacionais a este subgrupo das notícias. Certo é, no entanto, 

que o tipo de cobertura jornalística para os assuntos citadinos difere e muito. Enquanto o A 

Tarde possui praticamente um caderno inteiro (o Caderno A) voltado ao assunto, o Diário de 

Notícias dedica pequenas e esparsas notas ao tema, como de resto era a regra nas demais 

categorias, em sua maioria no que um observador contemporâneo poderia chamar de 

“jornalismo de serviços”: avisos de provas de concursos, notas sobre o abastecimento de 

água e notícias do gênero. Citemos um exemplo, do dia 21 de novembro de 1908, um sábado, 

sob o título “Intendência Municipal”: 

“„Informe a diretoria de obras‟, foi o despacho lançado na 

petição de Francisco Luiz de Azevedo, pedindo exame de 

terrenos.  

– Foi deferido o requerimento de Daltro Manuel Lopes 

Martinho, pedindo licença para fazer o asseio externo de sua 

casa à rua da Alegria, districto de Brotas.”   

 

          Há que se notar também o descompasso com os valores-notícia
23

 atuais. Seria 

incomum, para dizer pouco, um jornal contemporâneo publicar tal nota sem ao menos situar, 

minimamente que seja, a importância de tais decisões para a cidade ou ao menos a relevância 

pública de tais senhores.  

                                                           
23

  Utilizamos aqui a definição proposta por TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo, volume 2, capítulo 

2: "ser ou não ser notícia". Florianópolis, Editora Insular, 2005. O critério mais utilizado pelos pesquisadores 

em Jornalismo para definir o grau de noticiabilidade é o chamado valor-notícia. Apesar de Traquina  considerar 

que os critérios para definir uma notícia podem não ter fronteitas definidas, ele divide-os em dois tipos: os de 

seleção, como proximidade, tempo e conflito; e os de construção, como simplificação, amplificação, 

personalização e dramatização. 
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         O jornalismo de Cidade do Diário de Notícias possuía quarto seções fixas, que foram 

publicadas em todos os dias pesquisados. A exceção é a seção “Fallecimentos”, que não saiu 

na terça-feira, 17 de novembro de 1908. Além dos “Fallecimentos”, o jornal publicava a 

programação das “Festas Religiosas”, mas sempre com a ressalva do subtítulo “Catholicas”; 

quem ia a vinha à cidade, na seção “Hospedes e Viajantes”; e os aniversários e 

comemorações no embrição de colunismo social “Diário Elegante”. 

        Também eram usuais as notícias sobre os dias de prova e resultados de exames dos 

colégios de então. Títulos como “Gymnasio da Bahia”, “Gymnasio da Victoria”, “Escola 

Polytechnica” e “Faculdade de Medicina”, eram facilmente distinguíveis diariamente nas 

páginas do jornal.  

A editoria de “Salvador” do A Tarde, por ser a primeira editoria noticiosa do 

“Caderno A”, recebe o maior destaque nas edições do veículo. Acreditamos que, em boa 

parte, isto se deve ao fato de o A Tarde ser um jornal que priorize a informação local, e ser 

justamente esse tipo de notícia que diferencia seu produto face à concorrência da televisão e 

internet, uma vez que jornais nacionais são raros em bancas soteropolitanas. 

       As matérias espelham a vida na cidade. O tombamento provisório do bairro do 

Comércio, as praias lotadas do fim de semana, o vestibular da Universidade Federal da 

Bahia, um acidente de trânsito. Todos são assuntos que mereceram destaque na semana 

analisada. Uma das diferenças percebidas entreo A Tarde e o Diário de Notícias, e que pode 

ser creditada ao deseonvolvimento do jornalismo moderno, é o recurso ao uso de 

personagens nas matérias, ou seja, às entrevistas com pessoas “comuns”. No caso da matéria 

sobre as praias lotadas, além da observação do repórter, é justamente as entrevistas feitas 

com os banhistas que dão credibilidade à reportagem. 

         Podemos perceber, também, no A Tarde, certa ampliação e aprofundamento do 

jornalismo de “Cidade” praticado pelo Diário de Notícias. Por exemplo, enquanto em 1908 

líamos as datas das provas do “Gymnasio da Bahia”, em 2008 temos a manchete, no 

domingo: “O que os 6.996 aprovados vão encontrar na Ufba”, que rendeu ainda três páginas 

da mesma edição. Enquanto o Diário de Notícias nos informava sobre os depachos da 

diretoria de obras, o A Tarde dedica uma página inteira ao tombamento do Comércio. Nos 
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dois casos temos o interesse pelos assuntos estudantis e os atos da burocracia governamental 

sendo abordados, porém sob enfoques e discursos distintos. 

- CIDADE Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 42,85% (51 u.r)/44,53% (53 u.r) 18,51% (20 u.r)/20,37% (22 u.r) 

Terça 36,36% (36 u.r) 23,43% (30 u.r) 

Quarta 26,08% (30 u.r) 18,70% (26 u.r)/20,86% (29 u.r) 

Quinta 35,93% (23 u.r) 22,55% (30 u.r) 

Sexta 32,43% (36 u.r) 27,13% (35 u.r) 

Sábado 32,09% (26 u.r) 12,5% (17 u.r) 

Domingo    --------------------- 27,41% (34 u.r)/28,22% (35 u.r) 

Total 34,29% (202 u.r)/34,63% (204 u.r) 21,40% (192 u.r)/22,07% (198 u.r) 

* Os percentuais se referem ao total de unidades redacionais do gênero Informação, em cada dia. Como feito 

anteriormente, os números em negrito se referem aos resultados após se considerar a classificação das unidades 

redacionais em mais de uma categoria, simultaneamente.  

 

3.4.2 Segurança 

Está aí outro exemplo em que a quantidade de Unidades Redacionais, em termos 

percentuais e absolutos, no Diário de Notícias supera o A Tarde, sem, contudo, nos 

convencer de que se trata de maior atenção editorial voltada ao tema. Enquanto no A Tarde é 

comum vermos matérias de “Polícia” “abrindo página”, como se diz no jargão jornalístico, 

no Diário as notícias policialescas limitam-se a pequenas notas.  

           Entretanto, devemos por em perspectiva o fato de que em todas as “editorias” 

estudadas as Unidades Redacionais limitam-se a pequenas notas, o que nos faz levantar a 

hipótese de que este seja um traço de época do jornalismo em 1908. No Diário de Notícias, 

reportagens extensas são raras e em sua maior parte versam sobre a Política.  

            As notícias de Segurança do Diário de Notícias traziam, como esperado, os crimes 

acontecidos. Mas, nos causou surpresa, encontrarmos com frequência notícias sobre a 

nomeação e a remoção de delegados entre os diferentes distritos policiais, na capital interior. 

A surpresa ficou por conta de não serem usuais hoje em dia tal tipo de notícia. Vale lembrar 
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que a postura é totalmente condizente com o perfil editorial do Diário, que trazia notas 

semelhantes em relação às outras esferas da sociedade, como o Exército, os Correios e a 

administração estadual e municipal. Citamos uma nota de segunda-feira, 16 de novembro de 

1908, que bem ilustra nosso ponto de vista: “Ao sargento João Felippe, do Regimento 

Policial, concedeu-se permissão para demorar-se algum tempo em Caravellas”. 

          Era comum, também, o Diário trazer as notícias e Segurança intituladas sob o local 

onde aconteceram. Assim, com frequência líamos o título “Districto da Sé” e menos 

comumente “Districto de Brotas”.  Como um outro sinal dos tempos, frisamos que não foram 

encontradas nas páginas do Diário  notícias sobre o tráfico de drogas, chacinas ou sinais de 

qualquer organização criminosa. Os crimes publicados então eram roubos, furtos, agressões 

entre casais e ofamiliares. Em relação a esse último caso, destacamos dois exemplos. O 

primeir, da segunda-feira - 16 de novembro de 1908 e sob o título “Districto da Sé”, 

possivelmente não viraria notícia hoje em dia: “-  Foi preso à ordem da autoridade policial o 

individuo Luciano Moreira Leite, por ter desrespeitado seu pae” e “- Foram presos Manoel 

Eusébio de Barros e Manoel Francisco de Souza, por embriaguez, e Alfredo Augusto do 

Nascimento, conhecido por Despertador, por desordem.” 

O A Tarde dedica geralmente as últimas páginas do “Caderno A” às notícias de 

“Segurança”. O que não quer dizer que elas se limitam a este espaço, uma vez que é comum 

encontrar unidades redacionais desta categoria no “Caderno B”, comumente nas editorias de 

Brasil, Bahia e Mundo. Claro está que, nestes últimos casos, elas eram classificadas 

secundariamente como unidades redacionais de “Segurança”.  

         Com os avanços tecnológicos o destaque às notícias de crimes se tornou mais acessível 

e o A Tarde faz uso corriqueiro de grandes fotos de quadrilhas presas, drogas apreendidas e 

até mesmo imagens de pretenso viés “artistico” da cena do crime. No que pode ser atribuído 

ao desenvolvimento da linguagem jornalística, precebemos claramente o uso da “suíte” no A 

Tarde, ou seja, matérias com os desdobramentos de uma notícia publicada na véspera. Na 

semana analisada, dois temas mereceram continuidade na editorial de “Segurança”: a 

transferência para um presidio de segurança maxima do traficante Genildo Lino da Silva, o 

Perna, e o assassinato de um Policial Militar, cujos três suspeitos foram presos na quinta-feira 

pela polícia, liberados na sexta-feira, até que um quarto sujeito confessou o crime no sábado. 
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- POLÍCIA Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 8,40% (10 u.r)/16,8% (20 u.r) 1,85% (2 u.r)/2,77% (3 u.r) 

Terça 8,08% (8 u.r)/9,09% (9 u.r) 3,12% (4 u.r)/7,03% (9 u.r) 

Quarta 5,21% (6 u.r)/8,69% (10 u.r) 2,87% (4 u.r)/3,59% (5 u.r) 

Quinta 12,50% (8 u.r)/14,06% (9 u.r) 5,26% (7 u.r)/9,77% (13 u.r) 

Sexta 5,40% (6 u.r)/9% (10 u.r)  0,77% (1 u.r)/5,42% (7 u.r) 

Sábado 4,93% (4 u.r)/8,64% (7 u.r) 3,67% (5 u.r)/5,88% (8 u.r) 

Domingo    ----------------- 4,03% (5 u.r)/4,83% (6 u.r) 

Total 7,13% (42 u.r)/11,03% (65 u.r) 3,12% (28 u.r)/5,68% (51 u.r) 

  

3.4.3 Bahia 

Ambos os jornais tinham o interior do estado no seu raio de atuação e, por 

conseguinte, procuravam contemplar tais leitores na sua cobertura jornalística. Sobre este 

ponto do Diário de Notícias, novamente nos dá interessante depoimento Aloísio de Carvalho 

Filho
24

 . 

Ainda em ambos conceituados jornais, para repetirmos um 

qualificativo muito usado em seu louvor, era vivíssimo o 

empenho de não limitarem à capital a sua influência, 

animando, portanto, o mercado do interior através da 

clientela de assinates, vários deles retardando o pagamento, 

não, porém, a reclamação pelo extravio no correio. De como 

os diários da capital e os do Rio eram avidamente 

aguardados pelas populações baianas distantes, deu-nos o 

professor Isaias Alves, recentemente, a seguinte passagem 

do seu estudo sobre A vocação pedagógica de Ruy Barbosa, 

um depoimento que traduz a própria experiência no círculo 

familial, em Santo Antônio de Jesus: 

Entre 1899 e 1902, as manhãs de domingo, quarta-feira e 

sexta-feira eram esperadas pelo pré-adolescente, com alto 

interesse por causa dos jornais que chegavam da Bahia, ou 

do Rio. Do Jornal de Notícias a coluna em versos de Lulu 

Parola era o primeiro contato com a inteligência da capital. 

                                                           
24

 In TAVARES, Luís Guilherme Pontes Tavares. Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia. Salvador,  

EGBA, 2008.  
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Havia na imprensa da época uma atitude didática em que, 

no artigo de fundo ou na coluna humorística, o cidadão do 

interior bebia o vinho comunicante do seu credo. (FILHO in 

TAVARES, p. 86) 

          Os assuntos de “Bahia” em muito se assemelham aos de “Cidade”. Diferentemente do 

que imaginávamos antes de iniciar a pesquisa, não foi encontrada uma quantidade 

significativa de unidades redacionais de “Bahia” que pudessem ser secundariamente 

classificadas nas categorias de “Economia” ou “Política”. Talvez um sinal de que algumas 

coisas não mudam, e que após cem anos a capital do estado continua de fato como seu grande 

centro. 

         Grande quantidade de unidades redacionais de “Bahia” encontradas no Diário seguem a 

mesma linha das notícias de “Cidade”. Como esta que aparece na capa da edição do sábado 

21 de novembro de 1908. “Collectoria Federal/ Foi approvado o acto do Sr. Delegado fiscal 

nomeando collector interino do Prado/ o Sr. Arthur Alves Mascarenhas.” 

No A Tarde, os assuntos do interior do estado que viravam notícia também na maioria 

das vezes diziam respeito às suas próprias cidades. Poucas foram as unidades redacionais de 

“Bahia”, no A Tarde, classificadas também como “Política” e “Polícia”, únicas categorias a 

figurar em conjunto com as unidades de “Bahia”. É bem verdade que, na semana analisada, 

um dos grandes assuntos que dominou a cobertura de A Tarde, que inclusive enviou repórter 

para o local, foi o incêndio no Parque da Chapada Diamantina.  

          O fato, não se pode negar, apesar de ser classificado na categoria “Bahia”,  é de grande 

interesse para os leitores de Salvador e até mesmo do país, pelo grande fluxo turístico que 

tem a região. Mesmo assim, e para além desse fato, a categoria “Bahia” nitidamente possui as 

características acima descritas. Fatos ocorridos no interior do estado que viram notícia são 

majoritariamente crimes, acidentes de trânsito e alguns fatos da vida política como as novas 

eleições no município de Itapé, no sul do estado, após o Supremo Tribunal Federal indeferir 

o registro de candidatura do prefeito eleito. 

- BAHIA Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 8,40% (10 u.r) 9,25% (10 u.r) 

Terça 3,03% (3 u.r) 13,28% (17 u.r) 

Quarta 9,56% (11 u.r)/10,43% (12 u.r) 10,07% (14 u.r) 
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Quinta 7,81% (5 u.r) 9,02% (12 u.r) 

Sexta 6,30% (7 u.r) 9,30% (12 u.r)/10,07% (13 u.r) 

Sábado 9,87% (8 u.r) 8,82% (12 u.r) 

Domingo    ------------------ 6,45% (8 u.r) 

Total 7,47% (44 u.r)/7,64% (45 u.r) 9,47% (85 u.r)/9,58% (86 u.r) 

 

3.4.4 Economia 

         Outro exemplo em que é mantida a constância entre as duas publicações analisadas – 

em que pese as “cotações do algodão” de então serem substituídas pelas “commodities” 

atuais. No Diário, apesar de serem encontradas notas esparsas desta categoria por todo o 

jornal, a maioria do noticiário econômico era dirigido às páginas 3 ou 5, de acordo com o 

posicionamento destinado à seção “Telegramas”, guardando assim certa unidade temática já 

que tal seção trazia a maioria das notícias de Brasil e Internacional. 

Em todos os dias pesquisados era encontrado o título “Delegacia Fiscal”. Menos 

comum era o “Alfandega da Bahia” e com certa constância títulos trazendo o produto a que 

se refere a notícia, como “Algodão” e “O Cacau”, entre outros. Ficaremos com três 

exemplos, extraídos da terça-feira - 17 de novembro de 1908, encontrados em sequência nas 

colunas do Diário de Notícias.   

a) “Delegacia Fiscal - A estrada de Ferro de Nazareth fez recolher à 

Delegacia Fiscal a importancia de 1:527$552, proveniente do imposto de 

transporte arrecadado no mez findo;” 

b) “O cacao - Despacharam cacao, hontem, na Directoria de Rendas do 

Estado, pelo allemão Halle, para: Hamburgo, os srs. Stumpe &Meyer, 1000 

saccas, pesando 59750 kilos; para Bremen os srs. Behrmann & C. 3361 

saccos, pesando 201.460 kilos;” 

c) “Alfandega da Bahia - Foi concedida isenção de direitos para o material 

destinado à instalação kydri-electrica, no rio Paraguassú, da qual são 

concessionarios os srs. Guinle &C.ª” 

O A Tarde, por sua vez, também volta a cobertura econômica para os temas tratados 

nas notícias acima – exportação e impostos – mas, no entanto, não o faz de forma tão 



63 

 

específica. Por exemplo, na quinta-feira, 13 de novembro de 2008, lemos na pagina B7 a 

notícia “Sefaz pretende conceder incentives ao varejo baiano”, sobre isenções fiscais que 

seriam oferecidas como forma de driblar a crise financeira internacional que se abateu sobre 

o mundo em 2008. Provavelmente, esta diferença de enfoque se deva aos já mencionado 

desenvolvimento e amadurecimento dos valores-notícia. 

          Outra importante característica encontrada em A Tarde, e que marca claramente o 

avanço do jornalismo no tempo e as mudanças sócio-econômicas brasileiras, diz respeito ao 

destinatário das matérias de “Economia”. Enquanto no Diário de Notícias se pode notar um 

jornalismo mais voltado para o campo da produção econômica, o A Tarde avança nas 

matérias dirigidas aos consumidores de produtos e à classe trabalhadora, como na matéria 

“Trabalhador planeja poupar o 13º”, da quinta-feira, e a material “Postos devem fazer testes 

que revelam teor do álcool”, da segunda-feira. Esta última, inclusive, vinha sob o título, no 

alto da página, “Defesa do Consumidor”, seção que era publicada também aos sábados. 

  

- ECONOMIA Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 17,64% (21 u.r)/18,48% (22 u.r) 12,03% (13 u.r)/15,74% (17 u.r) 

Terça 15,15% (15 u.r) 7,81% (10 u.r)/10,93% (14 u.r) 

Quarta 11,30% (13 u.r)/12,17% (14 u.r) 9,35% (13 u.r)/10,07% (14 u.r)  

Quinta 12,50% (8 u.r) 9,77% (13 u.r)/10,52% (14 u.r) 

Sexta 11,71% (13 u.r) 9,30% (12 u.r)/10,07% (13 u.r) 

Sábado 6,17% (5 u.r) 12,5% (17 u.r) 

Domingo    ------------------- 5,64% (7 u.r)/8,87% (11 u.r) 

Total 12,73% (75 u.r)/13,07% (77 u.r) 9,47% (85 u.r)/11,14% (100 u.r) 

  

3.4.5 Internacional 

         Aqui também notamos o equilíbrio na quantidade de Unidades Relacionais e na 

comparação entre jornais. No entanto, não foi sem surpresa que constatamos a relativa 

abundância de Unidades Redacionais da categoria Internacional no Diário de Notícias, seja 

pelo pouco desenvolvimento dos meios de comunicação à época, seja por imaginarmos que 
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estamos vivendo em sociedade mais globalizada devido aos processos históricos, culturais e 

tecnológicos registrados, principalmente, em fins do século XX. 

No entanto, o Diário dedica boa parte de seu espaço às notícias de fora do país. Asim 

como hoje, são os grandes centros que ganham maior repercusão nas páginas noticiosas, 

seguidos de nossos irmãos latino-americanos. A maioria das notícias de “Internacional” são 

encontradas na seção “Telegrammas”, sob o título “Extrangeiras”. Abaixo dos respectivos 

títulos, é comum encontrarmos a inscrição com a cidade de sua origem e a data. Dessa forma, 

lemos na terça-feira, 17 de novembro de 1908: “Assassinato -  LONDRES,16. Corre o boato de 

ter sido assassinada a imperatriz da China.” 

         Mas há também notícias desta categoria em outras partes do jornal. Na página 7, no 

sábado - 21 de novembro de 1908, uma nota curta nos informa da prisão de um deputado em 

Londres. Na capa da segunda-feira, 16 de novembro, ficamos sabendo que em Nova York 

uma nova sociedade se forma baseada na “fusão de raças”. Na pagina 3, lemos que houve 

“uma dúzia de casamentos” simultâneos na França. Ainda nesta mesma edição, lemos 

extensa reportagem, na página 3, sobre um grupo que foi atacado ao passear de bicicleta 

pelas estradas em uma cidade no interior de Portugal. Não podemos, portanto, acusar o leitor 

do Diário de Notícias de estar mal informado sobre os principais acontecimentos ao redor do 

mundo. 

As notícias de “Internacional”, no A Tarde, vêm em sua maioria na editoria “Mundo”, 

sempre publicada nas últimas páginas do “Caderno B”. Assim como no Diário de Notícias, 

também no A Tarde são os atos de governos, e dos governantes – também classificados como 

“Política” ou “Economia” – e os crimes que merecem notícias em “Internacional”. Na 

semana analisada, mereceu destaque diário a agenda de transição do presidente eleito dos 

Estados Unidos Barack Obama, que só iria tomar posse em janeiro. Mas também se pode ler 

sobre atentados terroristas no Oriente Médio, a celebração na Europa de 90 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial, o ex-presidente de Taiwan sendo preso por corrupção, e o 

lançamento do livro de Fidel Castro sobre a Colômbia. 

- INTERNACIONAL Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 5,04% (6 u.r)/7,56% (9u.r) 4,62% (5 u.r)/9,25% (10 u.r) 

Terça 7,07% (7 u.r) 6,25% (8 u.r) 
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Quarta 10,43% (12 u.r) 5,03% (7 u.r)/6,47% (9 u.r) 

Quinta 1,56% (1 u.r) 6,76% (9 u.r)/7,51% (10 u.r) 

Sexta 20,72% (23 u.r) 4,65% (6 u.r)/6,20% (8 u.r) 

Sábado 12,34% (10 u.r) 5,88% (8 u.r)/8,08% (11 u.r) 

Domingo    ----------------------- 6,45% (8 u.r) 

Total 10,01% (59 u.r)/10,52% (62 u.r) 5,68% (51 u.r)/7,13% (64 u.r) 

 

3.4.6 Brasil 

        Acompanhando a linha de raciocínio que nos surpreendeu com as notícias de 

“Internacional”, também nos causou estranheza o fato de o Diário de Notícias dedicar 

considerável parte de sua cobertura jornalística para os temas nacionais. Note-se, 

principalmente, que são temas nacionais extra-política, uma vez que para tal subgrupo de 

notícias há uma categoria específica na qual serão agrupados. 

         As notícias de Brasil também são agrupadas principalmente na seção “Telegrammas”, 

sob o título “Nacionaes”. Retiramos da página 5, da terça-feira, 17, uma trinca de exemplos 

que bem ilustram nosso argumento. 

a) “Instructor - O tenente Nelson Desouzart foi nomeado instructor da Escola 

de Aprendizes Marinheiros, em Pernambuco;” 

 

                        b) “Brigadas estratégicas - O marechal Hermes da Fonseca vae pôr em 

execução as brigadas estratégicas;” 

 

                       c) “Policia revoltada - Consta que o governo recebeu telegrammas 

annunciando que a policia do Parana continua revoltada, tendo fugido o commandante.” 

  

         Excetuado o estilo textual e gráfico, vemos que o A Tarde segue a mesma linha na sua 

cobertura de temas relacionados à Brasil. A maioria das unidades redacionais desta categoria, 

são encontradas em A Tarde na editoria denominada “Brasil”, que é a terceira, pela ordem, 

no “Caderno B”, aparecendo respectivamente depois das editorias “Política” e “Economia”. 

Assim, os leitores de A Tarde ficaram sabendo do boicote dos estudantes ao Exame Nacional 
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do Ensino Médio (Enade), que as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

foram suspensas numa favela carioca após um confronto entre policiais e traficantes e o 

roubo de drogas e armas de uma delegacia em São Paulo. 

         É importante notar, como podemos ver na tabela abaixo, que percentualmente, e mesmo 

em termos absolutos, o Diário de Notícias dedicava mais espaço de sua cobertura aos temas 

da categoria “Brasil” que o nosso contemporâneo A Tarde, o que demonstra o já aventado 

cosmopolitismo deste diário em 1908.  

        No A Tarde, a editoria “Brasil”, que ganha apenas uma página do “Caderno B”, é onde 

foram encontradas a maioria das unidades redacionais da categoria de mesmo nome. A 

editoria “Política” também trazia certa quantidade de unidades redacionais de “Brasil”, 

justamente por aquela citada “zona fronteiriça” entre os assuntos de que tratam as notícias. 

Dessa forma, encontramos no domingo, 16 de novembro de 2008, na página B2, as notícias 

de que a reforma agrária do governo Lula se concentrou na região da Amazônia, e a 

repercussão das trocas de insultos entre ministros do Superior Tribunal Federal (STF).   

        Algumas poucas unidades redacionais desta categoria podiam ser encontradas em outras 

seções do jornal. Dentre essas seções, destacamos a editoria “Últimas Notícias”, sempre na 

contra-capa do “Caderno B”, e as colunas sociais que, ao falar da vida de famosos e eventos, 

não se esqueciam dos acontecimentos em outros estados.  

- BRASIL Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 7,56% (9 u.r)/12,6% (15 u.r) 4,62% (5 u.r)/6,48% (7 u.r) 

Terça 17,17% (17 u.r)/18,18% (18 u.r) 4,68% (6 u.r)/5,51% (7 u.r) 

Quarta 26,08% (30 u.r) 5,75% (8 u.r)/7,19% (10 u.r) 

Quinta 20,31% (13 u.r) 7,51% (10 u.r)/8,27% (11 u.r) 

Sexta 15,31% (17 u.r)/16,21% (18 u.r) 5,42% (7 u.r)/6,97% (9 u.r) 

Sábado 18,51% (15 u.r)/27,16% (22 u.r) 5,14% (7 u.r)  

Domingo    ----------------------- 4,83% (6 u.r)/7,25% (9 u.r) 

Total 17,14% (101 u.r)/19,69% (116 u.r) 5,46% (49 u.r)/6,68% (60 u.r) 

 

3.4.7 Política 
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          Neste ponto da pesquisa é importante fazer a observação de que, apesar de a época ser 

marcada por um jornalismo eminentemente político, lembramos que o Diário mostrou não 

cumprir exatamente o papel de cunho panfletário esperado para o início do século XX, como 

explicamos no Capítulo 2. Fica claro que as notícias de “Política” guardam peso 

significativo, mas não mais que no A Tarde de 2008 e tampouco mais que os subgrupos de 

“Brasil”, “Economia”, “Polícia” e, sobretudo, “Cidade” no próprio Diário de Notícias. O que 

serve como reforço à ideia apresentada por Aloisio de Carvalho Filho, sobre a postura de 

neutralidade buscada pelo Diário 
25

. 

“A política partidária era, como se vê, uma das forças, senão 

a principal, da aparição, florescimento e desaparecimento na 

conformidade de eventuais interesses ou necessidades dos 

órgãos de publicidade. Marcou, por assim dizer, exceção, 

digna de todo o realce, o Diário de Notícias, apresentando-se 

inteiramente alheiado da política. Seu fundador, o súdito 

português Manoel Lopes da Silva Cardoso, que chegara à 

Bahia, pela primeira vez, aos onze anos de idade, a chamado 

de parentes já aqui domiciliados, imaginou instalar a 

imprensa rigorosamente noticiosa, tomando por modelo, até 

no nome, o Diário de Notícias de Lisboa.” (TAVARES, p. 

80) 

         Apesar da relativa pouca quantidade de unidades redacionais desta categoria, é 

indubitável que a “Política”, de forma ampla, era tema que assumia importante relevo nas 

páginas do Diário. A prova disso está na extensão das “Altas e Baixas Reportagens” de 

Nonatho Protheu, que, inclusive, eram anunciadas desde a véspera, assim como a extensão 

dos editoriais que versavam sobre a administração pública, e até mesmo as reportagens de 

Augusto de Castro redigidas na “Chronica de Portugal”, trazida na capa do sábado, 21, que 

rivalizava em tamanho com o editorial daquele dia. 

          Mas a cobertura de “Política” do Diário também abria espaço para o trivial. O 

protocolo dos gabinetes, o andamento da burocracia, pequenas notas sobre o parlamento. 

Abaixo, seguem três exemplo extraídos da terça-feira, 17 de novembro de 1908. 
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  TAVARES, Luís Guilherme Pontes Tavares. Apontamentos para a História da Imprensa na Bahia. Salvador,  

EGBA, 2008.. 
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a) “Dr. Rodrigues Alves - O dr. Rodrigues Alves foi ao Catete agradecer alo 

conselheiro Affonso Penna as homenagens recebidas;” 

 

b) “Eleição Senatorial - O praso para discussão do parecer sobre a eleição 

senatorial da Parahyba foi adiado por mais 5 dias;” 

 

c) “Orçamento do exterior - O Senado approvou hontem em ultima discussão 

o orçamento do exterior.” 

 

        Estes exemplos foram publicados dentro da seção “Telegrammas”, mas a política 

regional também era contemplada pelo Diário, como os telegramas do governador Araújo 

Pinho, a reunião do Conselho Municipal para aprovar o orçamento 2009 e a recepção 

organizada para uma visita do “dr. J.J Seabra” à capital. 

    

O A Tarde comumente começava seu “Caderno B” pela editoria denominada 

“Política”, sempre com duas a quarto páginas. Foi ali nesta seção que encontramos a maioria 

das unidades redacionais desta categoria. As unidades redacionais de “Política” em A Tarde, 

assim como no Diário de Notícias, traziam fatos da vida política local e nacional. Assim, 

temos dias como o domingo - 16 de novembro de 2008, em que duas das quarto páginas da 

editoria “Política” em A Tarde foram voltadas a temas nacionais, como as investigações do 

Tribunal de Contas da União (TCU) contra o nepotismo – em casos envolvendo políticos - e 

os governadores estaduais que terão os mandatos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). 

                Na seara local, durante a semana analisada, teve curso uma série de matérias 

especiais em cada a cada dia era dedicada uma página da editorial “Política” para o perfil de 

um dos 41 vereadores eleitos de Salvador. Mas vemos também o início das brigas partidárias 

entre PT e PMDB, a disputa de bastidores para controlar as comissões da Assembléia 

Legislativa, e as mudanças no secretariado estadual para acomodar os partidos de apoio ao 

governo. Este ultimo assunto mereceu inclusive a manchete da quinta-feira, 13 de novembro 

de 2008, com o título “Escolha de secretário gera conflito no PT”. 
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- POLÍTICA Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 7,56% (9 u.r)/12,6% (15 u.r) 7,40% (8 u.r)/9,25% (10 u.r) 

Terça 10,10% (10 u.r)/11,11% (11 u.r) 13,28% (17 u.r)/16,40% (21 u.r) 

Quarta 8,69% (10 u.r)/13,04% (15 u.r) 9,35% (13 u.r)/10,07% (14 u.r) 

Quinta 3,12% (2 u.r)/4,68% (3 u.r) 11,27% (15 u.r)/12,03% (16 u.r) 

Sexta 5,40% (6 u.r)/7,2% (8 u.r) 10,07% (13 u.r)/11,67% (15 u.r) 

Sábado 12,34% (10 u.r)/13,58% (11 u.r) 15,44% (21 u.r)/16,17% (22 u.r) 

Domingo    ---------------------- 9,67% (12 u.r)/10,48% (13 u.r) 

Total 7,97% (47 u.r)/10,69% (63 u.r) 11,03% (99 u.r)/12,37% (111 u.r) 

  

3.4.8 Cultura 

          Como já citado na introdução deste capítulo, é gritante a diferença percentual entre a 

quantidade de unidades redacionais da categoria “Cultura” entre o Diário de Notícias e o A 

Tarde. Por este trabalho não se propor a uma pesquisa historiográfica mais profunda, não nos 

arriscaremos a conclusões sobre a história da indústria cultural em Salvador. No entanto, nos 

parece bastante crível apontarmos a discrepência de tal indústria entre os anos analisados. Em 

2008, o cinema, a música, o carnaval, já haviam maturado sua feição comercial, assim como 

a propria cidade já havia ganhado ares de uma metrópole.  

         Mas uma parte dos motivos deve também ser atribuída à própria imprensa, uma vez que 

em 1913, portanto cinco anos após o período estudado e depois da aquisição de uma moderna 

rotativa Koening-Bauer, vemos o A Tarde lançar um suplemento semanal inteiramente 

dedicado às “Letras, Artes, Modas, Sports”
26

. No Diário de Notícias, das 5 unidades 

redacionais de Cultura “encontradas” ao longo da semana estudada, três aparecem na sexta-

feira e uma no sábado, o que nos faz supor que a proximidade do final de semana agitou a 

vida cultural na cidade.  
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 CANDRA, Cássia. Jornal com os olhos nas artes e os pés no futuro. Matéria publicada em caderno 

comemorativo do aniversário de 97 anos do A Tarde, em 15/10/2009. 
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        Mesmo na seara cultural, o Diário de Notícias mantém sua inclinação cospomopolita, 

noticiando, na sexta-feira, a apresentação no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, da 

“peça inédita de Arthur Azevedo e Moreira Sampaio, denominada O genro de muitas sogras, 

agradando geralmente”, comenta o jornal. 

        Achamos que merece o registro ainda desta notícia, encontrada no sábado 21 de 

novembro de 1908, sob o título “Theatros”: “Hoje, segundo nos informam, haverá 

espetáculo no Polytheama Bahiano do Cinema Excelsior com vistas novas e variadas.  – No 

theatro S. João a empresa que ali trabalha dará também espectáculo.  – Por telegrama que 

nos fomostrado devem chegar no vapor Ortega as chanteuses, que vem faizer parte da 

Companhia que trabalha no Theatro S. João.” 

         Por sua vez, o jornal A Tarde dedica um caderno diário inteiro à área cultural. Isto, no 

entanto, não nos impediu de encontrar unidades redacionais da categoria esparçamente 

distribuídas por outras seções do jornal.  Primeiramente, entretanto, vamos tratar do 

“Caderno 2”. 

          Com suas oito páginas diárias, o “Caderno 2” é onde foram encontradas a maioria das 

unidades redacionais de “Cultura” no A Tarde. As notícias ali eram dominadas pelos 

acontecimentos da agenda cultural: lançamento de discos, shows de artistas, premiações, 

estréias de peças e filmes. Destacamos que praticamente quarto páginas, portanto metade do 

caderno, era destinada ao gênero “Serviços”, como falamos acima, com a agenda cultural, 

horário dos cinemas e programação da TV. Por sua vez, as unidades redacionais do gênero 

“Informação”, ali classificadas na categoria “Cultura”, possuíam uma forte característica de 

“agenda”, já que eram os eventos culturais os principais motivadores das notícias. 

            Fato curioso, é que as seções dedicadas às colunistas sociais eram publicadas na 

pagina 2 deste caderno. Apesar de ali figurarem, sem dúvida os assuntos de preferência 

tratados nestas seções foram classificados na categoria “Cidade”, uma vez que versam sobre 

acontecimentos como eventos beneficientes, premiações e mesmo viagens de personalidades 

da alta sociedade que em nada ficam a dever à seção “Hóspedes e Viajantes” do Diário de 

Notícias. Mas claro, também haviam unidades redacionais que foram classificadas em 

“Cultura”, por se tratar de acontecimentos afeitos à área, como exposições e apresentações 
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artistic. No entanto, mesmo nesses casos, era sempre uma presença ilustre ou algum nome 

chique o mote para a notícia. 

- CULTURA Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 0% (zero) 18,51% (20 u.r)/19,44% (21 u.r) 

Terça 0% (zero) 12,50% (16 u.r) 

Quarta 0,86% (1 u.r) 20,86% (29 u.r) 

Quinta 0% (zero) 16,54% (22 u.r)/18,04% (24 u.r) 

Sexta 2,70% (3 u.r) 20,93% (27 u.r)/21,70% (28 u.r) 

Sábado 1,23% (1 u.r) 20,58% (28 u.r) 

Domingo    ------------------- 16,12% (20 u.r)/16,93% (21 u.r) 

Total 0,84% (5 u.r) 18,06% (162 u.r)/18,61% (167 u.r) 

  

3.4.9 Esporte 

         A hipótese levantada para a rarefeita cobertura jornalística dos assuntos esportivos no 

Diário de Notícias é semelhante à aventada para o subgrupo de “Cultura”. De que outra 

forma explicar a falta de destaque e, porque não dizer, mesmo vibração tão comum no 

jornalismo esportivo de hoje em dia à uma vitória de campeonato? Vejamos como o feito foi 

noticiado na segunda-feira 16 de novembro de 1908, sob o título “Sport”: “Entrega de taças 

– Conforme estava anunciado, realisou-se no sabbado ultimo, a sessão solemne da Liga 

Bahiana dos Sports Terrestres, para a entrega das taças dos campeonatos de foot-ball, 

conquistados pelo Sport Club Victoria.”   

            Mas outros esportes, raros hoje em dia, também frequentavam as páginas do Diário 

de Notícias, como vemos, naquele mesmo dia: “Paper chase (caça à lebre): Realisou-se 

hontem, às 8 horas e meia da manhã, o Paper chase promovido pelo Bahia Push Ball Club, 

em Brotas.” 

Já o A Tarde traz um caderno de oito páginas dedicado ao tema, o “A Tarde Esporte 

Clube”. O futebol, como é regra na imprensa contemporânea brasileira, domina a cobertura. 

Na semana analisada, esta modalidade foi a escolhida em todas as capas. A única dissonância 

foi o sábado  - 15 de novembro de 2008, que deixou os resultados das partidas e o mundo dos 
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boleiros um pouco de lado para falar da estrutura para uma competição, que não deixa de ser 

do futebol: as dúvidas sobre as reformas que seriam feitas no estádio da Fonte Nova  para a 

Copa do Mundo de 2014. Apenas o tênis e as modalidades automobilísticas conseguiam 

quebrar a monotonia do futebol. Mesmo assim, certa pluralidade era mantida, com menos 

destaque é claro, em notícias sobre outros esportes, como regatas, campeonatos de surfe e a 

NBA, o campeonato de basquete dos Estados Unidos. 

 

- ESPORTE Diário de Notícias A Tarde 

Segunda 2,52% (3 u.r) 23,14% (25 u.r) 

Terça 3,03% (3 u.r) 15,62% (20 u.r) 

Quarta 1,73% (2 u.r) 17,98% (25 u.r) 

Quinta 1,56% (1 u.r) 11,27% (15 u.r) 

Sexta 0% (zero) 12,40% (16 u.r)/13,17% (17 u.r) 

Sábado 2,46% (2 u.r) 15,44% (21 u.r) 

Domingo    -------------------- 19,35% (24 u.r) 

Total 1,86% (11 u.r) 16,27% (146 u.r)/16,38% (147 u.r) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso objetivo neste trabalho foi avançar na nossa compreensão do jornalismo e de 

suas mudanças através do tempo, por meio da comparação de dois jornais, cada qual 

expressivo à sua época, mas separados por cem anos. A distância temporal representou ao 

mesmo tempo um desafio e a chave para dar sentido à nossa análise. 

Desafio, pois foi necessário escolher a ferramenta teórica adequada para abordarmos 

nosso objeto de pesquisa. Considerado o avanço vertiginoso nas técnicas de produção do 

jornalismo entre 1908 e 2008, se adotássemos alguma das teorias que repousam o olhar sobre 

as formas do jornalismo - como as teorias do discurso e as análises semióticas sobre a 

representação da notícia – apesar de tais abordagens serem efetivas em seus respectivos 

campos, correríamos o risco de que ao comparar estilos tão distintos nos escaparia nosso 

objetivo primeiro: entender em que se constitui o modelo de jornalismo, tal o qual 

conhecemos há mais de um século, e quais as suas mudanças ao longo do tempo. 

Acreditamos que a escolha das técnicas da Análise de Conteúdo aplicadas com o 

auxílio do conceito de unidades redacionais nos possibilita, ao mesmo tempo em que 

abordamos a matéria-prima do jornalismo – as notícias – evitar a influência nos resultados da 

análise das características transitórias de sua forma. Ao classificarmos as unidades 

redacionais em gêneros e categorias, para então depois quantificar sua distribuição percentual 

nos dois periódicos, trazemos à tona o perfil dos assuntos que mereciam estampar as páginas 

dos jornais, podendo compará-los neste século que os separa sem, contudo, nos influenciar 

por aspectos intrínsecos a cada época. 

O jornalismo em 1908 por certo não é a mesmo de 2008. Ao longo de um século, os 

jornais perderam a primazia informativa e tiveram que se adaptar para conviver com os 

outros meios de comunicação. A imprensa – nos seus primórdios a opinião impressa de uma 

única pessoa – virou mídia de massa, administrada por grupos empresariais e profissionais 

especializados. Ao estudar a história da imprensa no Brasil e na Bahia, seu surgimento e 

amadurecimento, duas reflexões podem ser feitas sobre os jornais estudados neste trabalho: 

uma de continuidade e outra de ruptura. 
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         A primeira diz respeito à função primeira do jornalismo, na forma como ela se 

consolida através do seu desenvolvimento histórico: a de levar aos 

leitores/ouvintes/espectadores informação de interesse público
27

. Se tal função era ainda 

incipiente nas primeiras gazetas surgidas no Brasil, ou, antes, vinha sempre encoberta pelo 

verniz da opinião e da tribuna política, em 1908 o Diário de Notícias já havia amadurecido 

sua vocação - lançada quando de sua fundação em 1875 - de ser jornal informativo. 

          Prova de que o jornalismo já havia a tal ponto assumido seu caráter 

eminentemente informativo nos dá nossa própria pesquisa, ao apontar que o gênero 

“Informação” no Diário de Notícias era não só equivalente, mas chegava a superar o A 

Tarde, com 80,46% de suas unidades redacionais dedicadas ao gênero contra 70,92% do A 

Tarde. O que significa que havia não somente o domínio das notícias na edição, como 

também havia uma maior quantidade e pluralidade de assuntos noticiados. 

         Neste periódico estavam presentes todas as características caras a um jornal 

moderno. Seus leitores não estavam carentes de informações do estrangeiro, tampouco do 

interior do estado, ao menos não menos que nos seu correlato contemporâneo. Em verdade, 

o Diário de Notícias ultrapassa o A Tarde em unidades redacionais da Categoria 

“Internacional”, não só percentualmente (10,52% e 7,13%) como também em quantidade (59 

unidades redacionais e 51). 

          Já a Categoria “Bahia” possui apenas ligeira diferença entre o Diário de 

Notícias (7,47%) e o A Tarde (9,47%), mas é muito semelhante em relação aos assuntos 

noticiados. Um fato significativo é que nos dois jornais foi raro encontrarmos unidades 

redacionais de “Bahia” que pudessem também pertencer à “Economia” ou “Política”, o que 

indica que a capital do estado permaneceu nesses cem anos como o grande centro econômico 

e político, e, por conseqüência, produtor de notícias. 

          O Diário de Notícias também trazia úteis seções do gênero “Serviços”, como as 

cotações da Bolsa, do ouro, horário das embarcações e, supõe-se, tudo aquilo que pudesse 

interessar o homem urbano do início do século XX. E não nos esqueçamos dos 

entretentimentos oferecidos aos leitores, como os diários folhetins e a própria seção 

“Distracções”. Neste caso, vemos como emA Tarde, os serviços se expandem ao sabor do 
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desenvolvimento da sociedade, dando lugar às duas páginas centrais do “Caderno 

2” dedicadas à agenda cultural e os horários do cinema e o extenso rol das cotações 

encontrado nas páginas da editoria de Economia. 

Assim, tivemos que abandonar a ideia inicial de que um jornal em 1908 haveria de ser 

mais “opinativo” que seu co-relato contemporâneo. Apesar de o Diário de Notícias dar 

destaque ao gênero “Opinião” (4,23%, com 31 unidades redacionais), o A Tarde mostrou 

maior diversidade e abundância de unidades do gênero (11,13%, com 137 unidades 

redacionais), distribuídos pelos vários colunistas, colaboradores, seções editorias e extensas 

cartas dos leitores. 

 Com a análise de outras categorias, podemos ter uma indicação das das mudanças do 

olhar jornalístico sobre o mundo. Por exemplo em “Economia”, fica claro o salto das notícias 

com o foco sobre a esfera da Produção no Diário de Notícias (12,73%) para o A 

Tarde (9,47%), com boa parte de sua cobertura econômica voltada ao leitor-consumidor. 

         Em relação às unidades redacionais da categoria “Cidade” – que foi a de maior 

percentual tanto no Diário de Notícias(34,29%) quanto no A Tarde (21,40%) – percebemos 

como os temas de interesse já tratados pelas notícias em 1908 vão ganhar a amplitude de 

abordagem comum no jornalismo moderno. Assim, enquanto o Diário de Notícias trazia em 

profusão notas sobre os exames do “Gymnasio da Bahia” e da “Escola Polytechnica”, o A 

Tarde vai dedicar matéria de capa e mais três páginas da edição sobre o vestibular da 

Universidade Federal da Bahia. 

         São os avanços na técnica usada pelos jornalistas e na tecnologia empregada na 

produção dos jornais que vão não só possibilitar como impulsionar tais mudanças. Afinal, 

não podemos esquecer que o Diário de Notícias não utilizava fotografias e trazia na sua 

primeira página, ao invés da hoje comum “manchete”, o seu artigo de fundo. 

         Aliás, cabe ressaltar mais uma vez que acreditamos que o método escolhido 

tenha sido o melhor para driblar as armadilhas de se analisar jornais tão distintos na sua 

forma, uma vez que concentra a análise na unidade básica do jornalismo - a notícia – sem 

levar em conta fatores fluidos no tempo, como a diagramação, o tamanho da página, ou a 

linguagem gráfica. 
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          A segunda reflexão que avançamos, a da ruptura, acontece quando as 

transformações acumuladas ao longo de um século são tantas que, até certo ponto, falamos de 

produtos diferentes ao comparar os dois jornais. Não só a linguagem - gráfica e escrita - da 

imprensa evoluiu a ponto de ter se tornado algo diferente do que era em 1908, como o 

produto “jornal” também já não é mais o mesmo do início do século XX. Sim, ele continua 

sendo impresso e consumido por ávidos leitores – hoje em dia cada vez mais raros. Porém, o 

advento do rádio, televisão e internet transformou o consumo – e a produção – dos jornais 

impressos, criando uma outra relação entre eles e seus leitores. 

         Assim, em 2008, o A Tarde já não se preocupa apenas em trazer o “furo de 

reportagem”, mas em oferecer uma gama de informações e serviços que atraia o leitor, não só 

em relação aos outros jornais concorrentes, mas também face ao jornalismo oferecido na 

televisão e internet. E para isso se vale dos suplementos, cadernos especiais, serviços como a 

agenda cultural e as tabelas dos campeonatos. 

         Importante observar que a pluralidade e a quantidade de assuntos noticiados 

pelo Diário de Notícias são forte indicativo de sua semelhança com a imprensa 

contemporânea, da qual, sem dúvida, foi precursor. Em 1908 já estava sedimentada as 

características da imprensa moderna que veríamos continuar ao longo do seu 

desenvolvimento técnico e tecnológico. 

         Tais fatores indicam também que, apesar da ruptura na forma e na linguagem 

sofrida pela imprensa em 100 anos, alguns fatores permanecem os mesmos e são justamente 

estes que lhe conferem distinção e autenticidade. O avanço vertiginoso da tecnologia e da 

vida em sociedade apenas aprofundou a necessidade que as pessoas tem por informação. 

Atualmente, vemos teóricos e profissionais temerosos de que o novo jornalismo eletrônico, 

com seus blogs e similares, risque do mapa o velho ofício do repórter e o vetusto costume de 

passear os olhos pela folha impressa em busca de notícias. Mas, após estudar um pouco da 

história dos jornais impressos – berço do jornalismo – estamos mais seguros em afirmar que 

este campo da atividade humana poderá ainda muito ser modificado. Com base no que temos 

visto, certamente ele continuará imprimindo as letras de nossa história – e também a sua 

própria apesar daqueles mais pessimistas que presumem um fim próximo – e se adaptando às 

mudanças do tempo, para se fazer cada vez mais arraigado e imprescindível à sociedade. 
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Primeira página de 19/11/1908 
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Disposição dos títulos e destaques nas reportagens em Diário de Notícias (16/11/1908) 
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Exemplo de divisão de notícias no periódico (17/11/1908) 
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Folhetim “Garimpeiros” em 16/11/1908 
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Anexo II - A Tarde 

 

Primeira página de 10/11/2008 
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Disposição de títulos e imagens em A Tarde de 19/11/2008 
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Exemplo de divisão de notícias em 19/11/2008 

 



86 

 

Anexo III 

Cronologia dos Impressos Baianos até meados do século XX 

1811 – Idade D‟Ouro do Brazil 

1812 – As Variedades ou Ensaios de Litteratura 

1821 – 1 de março – Semanário Cívico 

         – 7 de abril    – Minerva Bahiense 

         – 4 de agosto – Diário Constitucional 

1822 – 10 de abril – O Constitucional 

         – 21 de junho – Sentinella Bahiense 

         – 12 de agosto – Espreitador Constitucional 

         – 24 de agosto – Idade de Ferro 

         – 2 de dezembro – A Abelha 

1823 – 19 de agosto – Echo da Pátria 

1824 – 13 de fevereiro – Grito da Razão 

         – 16 de novembro – Correio da Bahia 

1827 – O Farol 

1828 – O Soldado de Tarimba  

        – Sentinella Constitucional da Liberdade 

        – Gazeta da Bahia 

1829 – A funda de David 

         –  A Massa de Hercules 

1830 – Imperial Brazileiro 

         – Campeão Brazileiro 

         – O Português 

1831 – O Sentinella da Liberdade 

         – A Milícia 

        – O Esquadrinhador 

        – O Voto Bahiense, O Pereira, O Paschoal, A Jovem Bahiana, A Ronda dos Capadocios 

e Os Contrabandistas 



87 

 

1832 – O Tolo Fallador, Choradeira dos Banzelistas, a Quaresma Política, O Paschoal contra 

os Banzelistas, O Viajante, O Escrivão e revistando o portacollo, O descobridor de verdades, 

O diabo disfarçado em urtiga 

1833 – O doudo nos seus lúcidos intervallos, a Conversa dos sinos da Bahia e a Gazeta 

Commercial da Bahia 

1834 – O Frade, O Tribuno Brazileiro 

1836 – O Gallo de Campina, Aurora da Bahia 

1837 – O Recopilador ou Livraria dos Meninos 

1839 – O Theiopolita, O Brazileiro, Dois de Julho 

1840 – O Gafanhoto, O Peru, o Frade Leigo 

1841 – Escola Domingueira , O Progresso 

1843 – O Rabequista 

1845 – A Marmota 

1848 – O Século 

1856 – Jornal da Bahia, O Povo, O Patriota, Diário de Notícias, Correio da Bahia 

1857 – A Semana, A Opinião, O Norte, O Correio Mercantil, O Noticiador Católico, O 

Caixeiro NAcional 

1858 – Jornal da Tarde 

1875 – O Diário de Notícias 

1887 – Gazeta da Bahia 

1897 – O Abolicionista, A República Federal, O Republicano, O Pantheon, O Álbum Nova 

Cruzada, O Papão 
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1900 – Revista do Grêmio Literário da Bahia, Revista Moderna de Letras e Artes 

1911 - Os Annaes 

1913 – Bahia Nova, A Justiça, Ad Lucem, A Malagueta, Revista da Associação 

Typographica Bahiana, Seara de Ruth, O Correio, O Anúncio, O Bentivi 

1915 - O Democrata 

1918 - O Imperial, A Hora, Correio da Tarde, A Renascença, as revistas,A Fita, Revista da 

Bahia, o Etc, Jornal Moderno 

1919 - Revista Única, A Máscara 

1920 – O Correio, A Notícia, A Cidade, A Manhã, A Noite 

1930 – A Época, Era Nova, Fôia dos Rocêro, A Luva 

1958 – Jornal da Bahia, sob o comando de João Carlos Teixeira Gomes 

 

 

 


