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1. RESUMO 

Identificar o perfil de quem ocupa os espaços de opinião no jornalismo 

pode ajudar a observar se a profissão absorve e reproduz preconceitos de 

gênero e de cor de pele. Essa definição também ajuda a identificar um possível 

crescimento do desprestígio e precarização da profissão de jornalista. A 

pesquisa se pauta pela classificação de gêneros opinativos de Marques de 

Melo, Luiz Beltrão e Felipe Pena. O corpus é formado por 48 edições das 

revistas IstoÉ, Veja, Época e Carta Capital. A metodologia de análise é 

quantitativa e será apresentada por meio de gráficos e tabelas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo traçar um perfil dos articulistas das 

quatro principais revistas semanais de informação do Brasil, IstoÉ, Veja, Época 

e Carta Capital, já que o lugar destinado a textos de opinião representa um 

importante espaço nas publicações, uma vez que nele o articulista tem mais 

liberdade de expressar seu ponto de vista. Como objeto da pesquisa, estão 

sendo analisadas as primeiras edições de cada mês do ano de 2016 das 

quatro revistas citadas. 

Como embasamento teórico, estão sendo utilizados estudiosos do 

jornalismo tais como Luiz Beltrão, Felipe Pena e José Marques de Melo, para 

diferenciar o texto informativo do opinativo, esclarecer suas funções, tipos e 

importância. Além de dados do IBGE, Sindicado dos Jornalistas e FENAJ. Para 

tratar do mercado de trabalho jornalístico será usado como base Roseli Figaro 

(2013), Cláudia Nonato (2013) e Rafael Grohmann (2013). 

Ao final do levantamento, será realizada uma análise com os dados 

obtidos. A ideia é observar se o especialista tem mais espaço que o jornalista, 

bem como atestar a presença feminina – as mulheres formam a maior parcela 

de profissionais diplomados – nesse contexto. O perfil desse articulista também 

poderá indicar a presença de representação de outros grupos identitários. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho de análise é saber quem são as pessoas que 

assinam textos opinativos nas principais revistas semanais brasileiras. Assim 

busca-se traçar um perfil desses profissionais baseado em dados como: 



profissão, gênero, idade, cor da pele e tipo de texto que assinam. Os dados 

quantitativos serão tabelados. 

A hipótese inicial é de que a ausência de jornalistas nos espaços de 

opinião se deve a um crescente desprestígio e precarização da profissão. Isso 

poderia ser verificado pela forte presença dos especialistas e ausência de 

mulheres – maior parcela dos jornalistas diplomados – sobretudo negras. 

Com todos os dados obtidos, serão discutidas as questões de gênero, 

cor da pele e espaço de atuação dos profissionais nessas revistas. 

 

4. METODOLOGIA 

Como objeto da pesquisa, estão sendo analisadas as primeiras edições 

(quando não há possibilidade de se obter a primeira edição, substitui-se pela 

próxima, do mesmo mês) de cada mês do ano de 2016 das quatro revistas 

citadas, totalizando 12 números de cada uma delas e 48 no total.  

Na análise, será levado em consideração a classificação de texto 

opinativo de acordo com José Marques de Melo (2003), deixando de lado os 

editoriais porque refletem a posição do veículo e não de seu autor, as 

produções com imagens, carta de leitores e demais textos não assinados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até a data desse relatório foram analisadas 14 revistas das 48 

necessárias, totalizando 29% do total. Sendo, 4 revistas Veja, Época e IstoÉ 

e 2 Cartas Capitais (esta última apresenta defasagem, porque a biblioteca 

das Faculdades Integradas Rio Branco teve um problema na assinatura 

referente ao ano de 2016, sendo necessário consulta em outra biblioteca). 

 

6. RESULTADOS PARCIAIS  

Das 14 revistas analisadas, obteve-se um total de 130 textos opinativos, 

sendo 86 deles (66,15%) assinados por homens, 52 (38,46%) assinados por 

mulheres, 57 (43,84%) por homens jornalistas e 47 (36,15%) por mulheres 

jornalistas.  

Nas quatro edições analisadas, referentes aos meses de janeiro a abril, 

a revista Veja apresentou 37 textos opinativos, a Época 40 e a IstoÉ 34. Já nas 

duas edições da Carta Capital (janeiro e fevereiro), contatou-se 19 textos. O 



gráfico abaixo ilustra a quantidade total de cada revista, separada por sexo e 

profissão, em porcentagem: 

 
Figura 1 - Total obtido separado por revista  

*Só foram analisadas duas edições da Carta Capital 

 

Já em relação à cor da pele, constatou-se que dos 141 profissionais 

que assinaram textos opinativos nas principais revistas do Brasil nos quatro 

primeiros meses de 2016, apenas 1 era negro, representando 0,71%. A cor 

da pele foi classificada de acordo com fotos ou vídeos dos profissionais. 

Aqueles cujo registro não foi possível encontrar (marcados como n/a) não 

foram considerados, representando 3,54% dos 141 profissionais que 

assinaram textos opinativos nas quatro revistas nos meses de análise. 

A partir dos dados iniciais obtidos, nota-se que dentre os 

profissionais que assinam textos opinativos, a diferença entre gênero existe, 

todavia não é tão drástica quanto se imaginava na hipótese inicial. Desta 

forma, a pesquisa poderá sofrer mudanças de foco e a questão da cor da 

pele poderá passar ao centro do debate. Até agora, o perfil mais encontrado 

nos espaços de opinião são de homens (66,15%), não jornalistas (56,16%), 

com mais 50 anos e brancos (99,29%).  
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