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RESUMO 

 

 

Este estudo analisou as estratégias de enunciação da notícia política-eleitoral que marcam 

o contrato de leitura no jornal Diário Gaúcho, de Porto Alegre/RS, durante o período eleitoral 

de 2012. Para tanto foi utilizada a metodologia da semana composta, a fim de definir quais 

edições do jornal seriam analisadas durante o período de três meses de campanha eleitoral 

autorizada. Além dessas edições, outras nove foram adicionadas para enriquecimento da 

pesquisa. Do ponto de vista teórico este trabalho se baseou em autores como Charaudeau, 

Antonio Fausto Neto e Eliséo Verón, assim como Márcia Franz Amaral. Apoiou-se em 

conceitos sobre estratégias de enunciação, dispositivo, contrato de leitura  e tratando-se de um 

período eleitoral, considerações sobre discurso político e política do jornalismo popular são 

tecidas. Assim, identificou-se como a notícia político-eleitoral é inserida nesse jornal voltado 

para as classes populares e quais estratégias enunciativas envolvem o todo da notícia que é 

publicada no periódico, firmando o contrato de leitura do DG. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Popular. Diário Gaúcho. Notícia político-eleitoral. Enunciação. 

Contrato de leitura.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este item apresenta a pesquisa e as inquietações que levaram a ela. Assim, busca-se 

justificar, apresentar o tema e a delimitação do mesmo, bem como identificar a linha seguida 

para o estudo das enunciações sobre política-eleitoral no jornalismo popular, tendo como 

objeto empírico o jornal Diário Gaúcho. Ele está dividido em três tópicos: a primeira 

impressão não é a que fica; apresentando a pesquisa e questões teórico-metodológicas. 

 

1.1 A PRIMEIRA IMPRESSÃO NÃO É A QUE FICA 

 

Este trabalho teve início devido a um pré-conceito, no sentido literal da palavra, como 

algo que fora estereotipado sem reflexão e embasamentos. O juízo pré-concebido foi acreditar 

que o Diário Gaúcho era um folhetim informativo, apelativo e, principalmente, 

sensacionalista.  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, muitos desses quesitos foram 

descobertos falaciosos e, outros, foram vistos com novo olhar. Assim, entende-se que o não 

conhecimento de algo causa estranhamento e julgamentos prévios, mas por outro lado, planta 

uma vontade incontrolável de querer saber mais, de descobrir porquês. 

A escolha do Diário Gaúcho se deu porque, falando em jornalismo popular no Rio 

Grande do Sul, o jornal é o líder de ponta, tanto em tiragem quanto em popularidade. Essa 

característica do DG e seu grande público classificado como popular, incitaram uma busca 

por respostas, ao mesmo tempo em que brotavam dúvidas: um jornal tão popular trata de 

política em suas páginas? Explica a política ou simplesmente a ignora? 

A partir dessa visão inicial e particular, um tanto intuitiva, cria-se outras tantas etapas, 

classificadas como substantivas e fundamentais para a problematização desta pesquisa: 

curiosidade, inquietação, desejo, deslumbramento, encantamento e até decepção. 

Desse modo foi possível sair do imaginário e entrar numa realidade clara e objetiva, 

delimitando o objeto de estudo enquanto uma análise do modo de enunciação da notícia 

política no jornalismo popular, mais especificamente no jornal Diário Gaúcho (DG), de Porto 

Alegre, RS, apresentado por Amaral (2006, p.80) como um veículo voltado principalmente às 

classes populares da capital, Porto Alegre, e região metropolitana.  
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Claro que ao escolher a enunciação, muitos outros conceitos se fizeram necessários 

enquanto aporte teórico, tais como contrato de leitura, discurso e dispositivo, expostos nos 

próximos tópicos do trabalho. Frente a isso, se expressa uma vontade ainda maior de entender 

um meio de comunicação que se autorreferencia como popular, ao mesmo tempo em que é 

reconhecido como tal, devido à sua relação estreita com leitores oriundos das camadas 

populares. 

Menciona-se tal relação entre meio-leitor com o intuito de mostrar o quanto tal 

entendimento é insuficiente para modificar uma ideia pré-concebida e generalizante, já 

formada sobre esse periódico. É preciso mais. Foi preciso mais. Foram muitas leituras 

esclarecedoras de pesquisadores convincentes e materiais de qualidade para aprender e 

apreender a importância do jornalismo popular.  

Mais do que um segmento, essa forma singular de jornalismo, a qual se credita fácil de 

estereotipar através de adjetivos e julgamentos antecipados, hoje se tornou um grupo 

impossível de ignorar. A ideia de grupo é citada, pois o sentido dessa palavra, atrelada a 

noção de conjunto, enquadra-se perfeitamente para traduzir o que é o jornalismo popular.  

O jornalismo popular é um grupo dessa extensa rede que se conhece por jornalismo, 

mas nem por isso se torna menos importante ou indiferente. Aparece singular no momento em 

que é pensado para determinado público, e com características de produção e estratégias 

diferenciadas. Assim, esse grupo possui seu grau de relevância dentro do todo. 

Dentro dessa perspectiva, entende-se a importância de estudar o lugar da política-

eleitoral nesse jornal popular gaúcho, pois: 

 
Nos últimos vinte anos, vivemos no Brasil uma democracia: o debate político é 

livre, as pessoas externam suas opiniões sem temor a represálias, a troca de ideias é 

permanente e não há mais censura a imprensa. Nessas condições, se determinado 

jornal sentar em cima de uma informação, provavelmente ela virá à tona de qualquer 

jeito [...] (MARTINS, 2008, p.25). 

 

Por isso surge uma pergunta que tentará se responder nas entrelinhas deste trabalho: 

quais as estratégias de enunciação utilizadas na construção das notícias políticas, pelo jornal 

Diário Gaúcho, durante o período eleitoral 2012 e como elas foram apresentadas? 
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1.2 APRESENTANDO A PESQUISA 

 

A vida é política? A política na escola, a política dentro de casa, a política de 

comportamento etc., dentre outras políticas diárias respondem esse questionamento. Vive-se 

política sim, mas essa política se difere da noção de política abordada nesta monografia. 

Entende-se que política vai além. Ela está, de certa forma, relacionada com o destino de 

muitos, ao mesmo tempo em que gera poder a outros: 

 

Política é ruído, conflito. Política está muitas vezes próxima do caos. A política é o 

terreno dos homens, com tudo o que de bom e de mau sua humanidade lhes dá. O 

universo da política é a técnica; o terreno da ordem, do controle, da previsibilidade. 

A técnica, nesse sentido, seria um campo mais propício aos deuses, cujos poderes 

lhes permitem estar sempre muito próximos da perfeição. E é como deuses que 

muitos técnicos se sentem quando chegam às fronteiras do conhecimento em suas 

áreas de saber, como a da física nuclear que gerou artefatos capazes de em poucas 

horas, se usadas em sua plenitude e quantidades, pôr fim à vida humana sobre a 

Terra (RAMOS, 2007, p. 22). 

 

Não é difícil perceber que a maioria das pessoas não está ligada aos assuntos políticos 

cotidianos, mais ainda no período eleitoral. De qualquer maneira, a propaganda eleitoral 

exagerada (tanto nos meios de comunicação quanto nas ruas) faz todos conviverem com isso 

durante os três meses corridos de campanha eleitoral, num intervalo de dois anos. Assim, 

embora se fale de política eleitoral, e esse termo remeta ao período de campanha, ela 

sobrevive com ou sem eleições. Seja para o candidato se preparar para o pleito e vencer, seja 

para mostrar o quanto se preparou para ser eleito. 

 Uma vez que a escolha deu-se em torno de publicações que envolvem a política 

eleitoral, situar tal conceito é de suma importância para o desenvolvimento deste trabalho. 

Portanto, em primeiro plano, salienta-se que não se estuda aqui as eleições, mas sim o período 

que a precede quando partidos e candidatos iniciam uma batalha que tem data marcada para 

começar e terminar. Esse período é conhecido e chamado de campanha eleitoral.   

De forma resumida, campanha eleitoral é um momento reservado ao candidato e ao 

eleitor, um período de três meses (ou mais, se acontecer segundo turno) para apresentação de 

propostas, promessas, mudanças, benfeitorias e até acusações. É um verdadeiro confronto. 

Como em toda luta existem vencedores e perdedores, a diferença nesta são as armas e o que 

define a vitória. Durante a campanha as armas envolvem persuasão e promoção pessoal; no 

fim, não é a virilidade que define a vitória, e sim o voto da população no dia da eleição. Cita-
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se a definição de Gomes (2004, p.14), para o termo eleição, sendo ela “forma de 

procedimento, reconhecida pelas regras de uma organização, pela qual todos ou alguns 

membros da mesma escolhem uma pessoa, ou um reduzido número de pessoas, para 

desempenhar um cargo com autoridade em tal organização”. 

Como grande maioria das edições recolhidas compreende o período de campanha 

eleitoral, esse termo será aprofundado a fim de tentar capturar se algo de tal definição é usada 

pela mídia impressa popular (DG). Sendo assim, “as campanhas, na sua forma gráfica, e 

apoiadas pela legislação vigente, iniciam-se assim que o candidato se registra no Tribunal 

Eleitoral (o que pode ocorrer até seis meses antes das eleições)” (Ibid., p. 15). Entretanto, o 

período de propaganda permitida começa somente três meses antes das eleições.  

É durante esse período que “chove” informação para os eleitores. Seja na rua, no 

jornal, no rádio, na televisão ou dentro de estabelecimentos. Dessa maneira, “a saturação a 

que o eleitor brasileiro está exposto leva a uma reflexão sobre a efetividade dessa 

comunicação recebida e se ela cumpre realmente seu papel informativo-persuasivo (Ibid., 

p.15)”. E é exatamente nesse momento que a mídia poderia auxiliar. 

A campanha acaba afetando a rotina e o conteúdo dos meios de comunicação, pois, 

sem ela, outras matérias estariam ocupando a capa dos periódicos e as pautas dos jornais. 

Cadernos especiais sobre as eleições, matérias específicas, notícias, enfim, as eleições viram 

assunto em todos os jornais.  

Nesta pesquisa levam-se em consideração as matérias inseridas em um só meio de 

comunicação, o impresso Diário Gaúcho. Tal jornal foi lançado em 17 de abril de 2000 e seu 

portal online inaugurado no ano de 2009, sendo o blog anterior a essa data, existindo desde 

setembro de 2008, segundo dados do Grupo RBS. A circulação do DG reúne um montante de 

seis edições (sábado e domingo possuem um único exemplar).  

O periódico é vendido somente em bancas e estabelecimentos físicos por R$ 0,75 (a 

edição de final de semana custa R$ 1,00), conforme dados do segundo semestre de 2012. 

Embora o DG abranja todo o estado do Rio Grande do Sul, por conter, na maioria das vezes, 

assuntos específicos da Região Metropolitana de Porto Alegre, nessa área que se encontra seu 

maior número de exemplares comercializados.  

A escolha desse jornal deu-se pela dúvida de como um jornal popular de grande 

tiragem e repercussão no estado do RS aborda notícias políticas num período em que não há 

como fugir do assunto (as eleições). Além disso, a maneira com a qual faz seu público 
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escolher o Diário Gaúcho e não qualquer outro jornal dito “tradicional” é um ponto relevante 

dentro da construção de seu contrato de leitura.  

Conforme as considerações de Seligman (2009, p.13), no Rio Grande do Sul, “[...] o 

leitor comum do Diário Gaúcho não é o mesmo leitor de Zero Hora ou do concorrente Correio 

do Povo. Entretanto, o sucesso do Diário Gaúcho contribui para a boa manutenção dos 

negócios do Grupo RBS, que detém também o jornal Zero Hora”. 

Nessa linha, entende-se que o DG é um jornal com um público diferente da Zero Hora 

(ZH), por exemplo, e não só sua caracterização é ligada ao popular como sua composição 

possui muita popularidade no Rio Grande do Sul. Além das questões comerciais e de 

conteúdo, a visibilidade dada à notícia política dentro do DG, enquanto uma das estratégias 

enunciativas compõe elementos abordados ao longo desta pesquisa. 

Por meio de suas páginas e enunciações, foi possível perceber o público do DG. 

Segundo Bernardes (2004, p.115), em pesquisas encomendadas pela empresa, o jornal é 

voltado para um leitor que ganha até R$ 1 mil, da classe C e com Ensino Fundamental 

completo e ressalva: “os produtores do Diário Gaúcho acreditam que conhecem muito bem o 

público ao qual se dirigem, algo raro entre os jornalistas da imprensa escrita, que geralmente 

não têm ideia de quem seja o leitor”. 

Para Amaral, os jornalistas do DG parecem ter essa certeza desde o início da 

publicação e utilizam dessa para explorarem matérias e temáticas atrativas para seu público: 

 

O material promocional de lançamento do DG para as agências de publicidade 

afirma seu propósito de ser segmentado e destinado às camadas populares. A RBS 

pesquisou as classes C, D e E antes e depois de conceber o jornal. Em seu primeiro 

editorial, propõe-se a ser “barato, completo e digno, com linguagem clara e fácil” e 

revela sua característica popular de imediato ao afirmar que o dia do lançamento do 

jornal foi indicado por uma astróloga (AMARAL, 2004, p.115). 

 

Pode-se justificar a relevância de se estudar o Jornalismo Popular, e mais 

especificamente o Diário Gaúcho, a partir de vários estudos e autores. Dentre eles, Dornelles 

(2007, p.12) faz um apontamento interessante em relação a quando o DG iniciou no ano de 

2000: “A publicação, com 138 mil exemplares, obteve grande sucesso junto ao público alvo e 

hoje é referência para quem estuda “jornais populares”, como é definido o DG por seus 

produtores”. 

A autora ainda completa sua conclusão afirmando que o DG seria um jornal que “[...] 

ajuda a população de baixa renda e de baixa instrução a resolver os problemas o cotidiano, no 
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que tange aos serviços públicos, através da publicação de notícias que mostrem o dia-a-dia 

dessa população, sendo ela o destinatário principal” (Ibid., p.13). Tal afirmação pode ser 

percebida através das diversas matérias publicadas nas edições analisadas nesta pesquisa. 

Dessa forma, o DG é um periódico que literalmente cobre a definição de popular 

imposta pelo cotidiano, ou seja, é popular principalmente porque atinge cada vez mais 

leitores, e para um jornal impresso que disputa com a era digital, seu ser popular é realmente 

notório. Nessa perspectiva, Amaral (2006, p.38) afirma que “em termos de circulação, é maior 

do que qualquer jornal popular paulista, e só perde em circulação nos dias úteis para o carioca 

Extra”. 

Considera-se ainda necessário para situar melhor o cenário deste trabalho, discorrer 

sobre as eleições e o jornalismo popular evidenciando o quadro político-eleitoral porto-

alegrense. Os dados a seguir são referentes à cidade de Porto Alegre, pois o jornal foi 

projetado principalmente para essa região e, sendo assim, os nomes dos candidatos que serão 

comuns em suas páginas pertencem à capital. 

Nas eleições municipais do ano de 2008, foi eleito em Porto Alegre, para o quadro 

executivo, José Fogaça como prefeito e José Fortunati como vice-prefeito. Dessa maneira, a 

atual administração da cidade de Porto Alegre compõe-se pelo quadro do prefeito José 

Fortunati, ao substituir José Fogaça em 2010, que deixou o mandato para concorrer ao cargo 

de Governador do estado do Rio Grande do Sul. 

O quadro legislativo anterior às eleições e vigente até o final do ano de 2012, compõe-

se por 36 vereadores – Adeli Sell, Airto Ferronato, Alceu Brasinha, Bernardino Vendruscolo, 

Beto Moesch, Carlos Todeschini, DJ Cassiá, Dr. Goulart, Dr. Thiago Duarte, Elias Vidal, 

Elói Guimarães, Engenheiro Comassetto, Fernanda Melchionna, Haroldo de Souza, Idenir 

Cecchim, João Antônio Dib, João Bosco Vaz, João Carlos Nedel, José Freitas, Kevin 

Krieger, Luiz Braz, Marcio Bins Ely, Maria Celeste, Mário Manfro, Mauro Pinheiro, Mauro 

Zacher, Nelcir Tessaro, Paulinho Rubem Berta, Pedro Ruas, Professor Garcia, Sebastião 

Melo, Sofia Cavedon, Tarciso Flecha Negra, Toni Proença, Valter Nagelstein e Waldir Canal 

– dos quais sete não concorrem à reeleição (nomes em negrito), segundo divulgação de 

registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral. 

 Conforme a Divulgação de Registros de Candidaturas 2012, do Tribunal Superior 

Eleitoral, a capital metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul possuiu sete candidatos a 

prefeito (Adão Roberto Rodrigues Villaverde; Carlos Roberto De Souza Robaina; Érico Roni 

http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/adeli.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/ferronato.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/brasinha.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/bernardino.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/betomoesh.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/todeschini.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/noinfo/djcassia.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/goulart.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/drthiago.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/eliasvid.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/eguimara.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/comassetto.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/fernanda.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/haroldo.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/cecchim.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/cecchim.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/joaodib.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/jcnedel.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/josefreitas.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/noinfo/kevinkrieger.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/noinfo/kevinkrieger.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/lbraz.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/marciobins.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/celeste.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/manfro.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/mpinheiro.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/zacher.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/zacher.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/tessaro.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/paulinho.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/pedroruas.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/cgarcia.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/melo.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/melo.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/sofia.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/tarciso.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/toni.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/nagelstein.htm
http://www.camarapoa.rs.gov.br/frames/veread/pages/wcanal.htm
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Maslinkiewicz Corrêa; Jocelin Azambuja; José Alberto Reus Fortunati; Manuela Pinto Vieira 

D‟avila e Wambert Gomes Di Lorenzo) e 600 candidatos a vereador, sendo para esse último 

um total de 36 vagas.  

 A cidade de Porto Alegre reelegeu, no dia 7 de outubro de 2012, o prefeito José 

Alberto Reus Fortunati, com mais de 60% dos votos válidos. Sendo assim, não ocorreu 

segundo turno no município, uma vez que o número de votantes num só candidato ultrapassou 

a metade dos votos. Junto a Fortunati, foram eleitos 36 vereadores para atuar na Câmara 

Municipal, ressaltando que o mais votado foi o já vereador Pedro Ruas, com mais de 14 mil 

votos dos cerca de 880 mil eleitores que compareceram as urnas na capital, enquanto o último 

eleito, Paulo Sérgio Alves dos Santos, possui pouco mais de três mil votos. Tal diferença 

ocorre, pois os candidatos são eleitos por legenda, com uma somatória diferenciada da 

listagem de mais votados. 

Diante deste cenário, o tema central deste estudo se insere na área do jornalismo 

político e popular, buscando observar e analisar as estratégias enunciativas na construção das 

notícias publicadas no Diário Gaúcho, no contexto das eleições 2012. 

Acredita-se que a construção de uma pesquisa ligada à cobertura midiática do campo 

político é de suma importância para o campo científico. Recolher dados concretos da forma 

com que um jornal popular rio-grandense faz a notícia e informa seu leitor sobre política, 

munindo-se do contrato de leitura e da enunciação para responder isso, retrata como a mídia 

popular DG trabalha a temática eleitoral. E assim, será possível identificar o quê o povo 

qualificado como leitor do DG quer ler e o que ele paga para ler. Procura-se entender como a 

política é representada pelo DG a partir de sua linha editorial, visando saber qual o contrato de 

leitura. 

Nas páginas seguintes será apresentada a metodologia a partir da qual este trabalho foi 

constituído, definições chaves para elaboração de um raciocínio objetivo em relação ao 

jornalismo popular, discurso político e cobertura eleitoral. Além desses, será apresentado um 

tópico com um quadro teórico-conceitual, o qual abrange conceitos de enunciação, dispositivo 

e contrato de leitura. Por fim, as enunciações políticas publicadas no DG, sejam elas 

reportagens ou qualquer outro formato, são analisadas de forma a apresentar melhor do 

próprio periódico e entender o porquê de sua singularidade. 

Para ser possível tal parâmetro, utilizaram-se autores como base. Os teóricos: Patrick 

Charaudeau, Maurice Mouillaud, Antonio Fausto Neto e Eliséo Verón, foram de suma 
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importância para a delimitação do tema e constituição do foco da pesquisa, assim como 

Márcia Franz Amaral foi imprescindível para discutir conceitos ligados ao jornalismo popular 

e às definições acadêmicas do jornal Diário Gaúcho. 

 

1.3 QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

Este trabalho é o resultado de mais de um ano dedicado à pesquisa. Curiosidade e 

inquietação foram alguns elementos que ajudaram a originar cada etapa do estudo. 

Entendendo o Diário Gaúcho como autoenunciado popular e feito para o povo, 

buscou-se verificar suas peculiaridades e seus diferenciais, através de um desmembramento 

de suas capas, de suas seções e de suas subseções, descrevendo-as.  

O foco do assunto tratado foi o da política-eleitoral, o que exigiu entender como o 

jornal DG impresso é estruturado para, após, compreender suas estratégias de enunciação e 

seu contrato de leitura, no que diz respeito a esse assunto base. 

A escolha desta temática, como já se especificou anteriormente, foi de extrema 

surpresa e encantamento. A pesquisadora se deparou com uma infinidade de estudos 

relacionados e de teorias que deveriam ser filtradas para comporem o objetivo do trabalho: 

uma análise enunciativa das páginas do DG durante o período eleitoral 2012. 

A disciplina de Trabalho Final de Graduação II foi utilizada para coleta das edições do 

jornal, revisão das teorias e análise do material coletado conforme as técnicas escolhidas. No 

caso, se utilizou conceitos que pudessem complementar duas teorias (as quais são 

complementares) que são as "chaves" do estudo: enunciação e contrato de leitura. 

Para definir o corpus da análise, foi usada a metodologia da semana composta, 

bastante utilizada na pesquisa de conteúdo noticioso da mídia impressa, e que permite definir 

uma amostragem válida no período correspondente aos três meses da campanha eleitoral. A 

metodologia da semana composta funciona como um parâmetro de publicações do jornal, 

começando, por exemplo, na segunda-feira de uma semana, passando pela terça-feira da 

próxima semana, pela quarta-feira da semana que segue e assim por diante, até completar os 

sete dias de uma semana. 

Considerando que tal período corresponde a 90 edições, optou-se por uma 

metodologia que tornasse viável a análise, e, ao mesmo tempo, que fosse reconhecidamente 

adotada em pesquisas na área. Sendo assim, a semana composta enquadrou-se na proposta do 
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estudo e foram analisadas edições que começam na quinta-feira de agosto (09/08/2012) e 

seguem até a quarta-feira do mês de setembro (26/09/2012). Tal período foi escolhido por 

estar dentro dos três meses (06/07/2012 a 06/10/2012) de propaganda eleitoral gratuita e 

momento de maior visibilidade dos candidatos a cargos municipais.  

Uma vez que o pesquisador elenca um método, não significa que esteja "amarrado" a 

ele. Foi o que ocorreu. Quando se percebeu, em certa altura das análises, uma presença 

programada do assunto “eleições 2012” nas páginas do DG, foi inevitável não visualizar todo 

material que possuísse tal enunciação.  

Uma das edições inseridas na semana composta (10/09/2012) era parte dessa série de 

entrevistas realizadas durante uma semana completa com os candidatos a cargos municipais e 

foi através dela que se constatou a opção do jornal trabalhar com um método sazonal. A 

metodologia da semana composta contribuiu para identificar como funciona a cobertura 

habitual do periódico DG. Assim, optou-se por incorporar também as outras edições da série 

de entrevistas na análise, segundo o objetivo proposto para pesquisa. 

As sete edições da semana composta juntamente com a série de entrevistas 

(08/09/2012 até 16/09/2012) completaram a análise do contrato que o DG realiza com seus 

leitores. Além dessas, outras duas edições (06 e 07/10/2012 e 08/10/2012) serviram para 

notificar que o DG pode publicar política-eleitoral na capa e como assunto principal de grande 

parte de seu miolo, adaptando seus títulos e fotos para atrair seu leitor. Uma dessas edições 

antecede as eleições e a outra precede. Nas duas, a política-eleitoral vira capa e miolo, e 

aparece com expressividade. Além disso, é passível de se adicionar tais edições, pois elas 

representam o encerramento desse tema no DG, que ocorreu exatamente no dia 10/10/2012, 

uma vez que em Porto Alegre não houve segundo turno. 

Cabe salientar que o portal do Diário Gaúcho não possui nenhuma relação com a 

pesquisa, todavia o site auxiliou na confirmação do material coletado através do espaço 

virtual, no qual as capas e contracapas diárias são divulgadas. Ali, também, possui um 

histórico de capas e contracapas por um período de aproximadamente dois meses. 

Após constatar-se que havia edições fora da semana composta com material rico, 

como citado anteriormente, foi fundamental adquiri-las para analisar o material. O jornal 

Diário Gaúcho possui um acervo físico no qual qualquer pessoa pode solicitar uma edição. 

Nesse local, leitores podem adquirir os jornais retroativos. 
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Segundo informações obtidas no próprio acervo físico, são guardados 100 exemplares 

por edição e não é realizado um acervo digital com cada publicação. Assim, se teve acesso à 

capa da edição de final de semana que compreendia a data de 08 e 09/09/2012 por meio do 

site DG.com e o periódico impresso não foi localizado no acervo, sendo inviável inclusive a 

cópia da edição. 

Após a inserção de nove edições (uma não localizada), que estão relatadas num item 

seguinte, o trabalho fechou com um montante de 16 exemplares. A opção de listar todas as 

edições em uma tabela única deu-se pelo fato das edições adicionadas não mudarem o rumo 

do trabalho, mas sim agregarem para seu término. 

O fato do jornal não possuir a opção de assinatura dificultou o recolhimento das 

edições em bancas, principalmente na edição de domingo, quando os estabelecimentos 

fecham. Primeiro foi preciso ir buscar em Porto Alegre a edição (no acervo físico) para 

aprender que reservá-las seria uma opção mais sábia. 

A compra dos exemplares foi feita em bancas do centro de Santa Maria/RS e outras, 

como já relatado, foram adquiridas no acervo físico. A constatação de notícias nas páginas do 

DG foi feita a partir de análise visual e o roteiro foi único: pesquisar notícias que citassem o 

tema “eleições 2012”.  

Para tanto, tal pesquisa se construiu a partir de estudos teóricos, procedimento de 

coleta das edições do Diário Gaúcho e análise, tanto das edições por completo, quanto das 

notícias político-eleitorais encontradas. Optou-se por analisar o todo do jornal quando se 

constatou que não havia muito conteúdo político-eleitoral na maioria das edições. Dessa 

forma, foi possível entender mais profundamente o contrato de leitura do DG e identificar 

motivos pelos quais tais notícias não são publicadas com grande visibilidade, e diariamente, 

durante o período de campanha eleitoral.  
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2 SITUANDO O CENÁRIO 

 

Este tópico perpassa por três divisões. Fala-se aqui, nos dois primeiros pontos, sobre a 

conceituação do jornalismo popular e sobre discurso político. Unindo os dois subtópicos, se 

elenca, conforme pesquisa do estado da arte, definições e conclusões de autores sobre a 

cobertura eleitoral no jornalismo popular.  

 

2.1 SOBRE O JORNALISMO POPULAR 

 

O estudo do jornalismo, campo já consolidado, pressupõe especialidades, entre elas a 

do jornalismo popular. Segundo os autores estudados, uma vez que seu processo abrange 

todas as propostas midiáticas
1
, se situa definições úteis a este trabalho. 

 Ao analisar o jornalismo, pretende-se levantar dois pontos fundamentais: política e 

educação. O primeiro ponto (política) é tratado como assunto em mutação, pois o personagem 

que faz política está cada vez mais exposto e vulnerável a exibição e críticas devido à 

liberdade de imprensa. Francisco, levantando alguns aspectos judiciários da relação política 

eleitoral e comunicação afirma: 

 

Como se verifica, portanto, temos aqui toda e qualquer atividade que seja feita pela 

imprensa, o dominado “quarto poder” de uma sociedade democrática, cuja 

influência o processo eleitoral é cada vez mais decisiva e deve ser submetida a 

rigoroso controle, sob pena de não termos efetivamente uma democracia, mas uma 

“ditadura da mídia”. (FRANCISCO, 2002, p.156). 

 

Fala-se aqui, especificamente, de jornal impresso, e de algumas inquietações pessoais 

que levaram à dúvida: “Como, hoje, o jornal impresso popular Diário Gaúcho trata o tema 

política?”. Esse questionamento acrescenta ao enfoque do estudo, pois os olhares serão 

voltados para temas políticos colocados em circulação nas edições do DG. 

O fator didático (segundo ponto), quando travamos uma discussão política, torna-se 

ainda mais importante quando se fala em jornalismo, uma vez que, ao olhar-se para trás, 

percebe-se quanto o passado ditatorial brasileiro reflete nos dias atuais, deixando o povo 

receoso em relação ao tema político. Então, 

 

                                                           
1
Rádio, mídia impressa, televisão e internet. 
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Não podemos olvidar que, apesar da redemocratização do país, a legislação referente 

à imprensa ainda é a do período de exceção, que buscou, naturalmente, controlar de 

forma completa a mídia, impedindo, assim, que não houvesse qualquer possibilidade 

de divulgação de notícias contrárias ao governo (Ibid., p.156). 

 

Sendo assim, a população (sua grande maioria) tornou-se tão receosa em relação à 

política que ela precisa ser apresentada a ele de forma mais atrativa. Para que isso seja 

possível é imprescindível se entender os diferentes modos de transmitir informação no 

jornalismo. No caso, essa pesquisa estende-se pelo modo jornalismo impresso (jornal 

impresso).  

Desse modo, jornalismo enquadra-se como uma das faces da comunicação. Para tanto 

jornalismo é comunicação e, antes de se falar de jornalismo popular, algo muito mais recente, 

devemos passar pela comunicação popular. Nunes explica que: 

 

A origem da comunicação popular está relacionada ao surgimento de uma nova 

cultura de massa, no século XIX, e à posterior emergência dos folhetins. [...] Os 

folhetins podem ser vistos como início de uma mudança na comunicação, possível 

graças à emergência dessa cultura de massa. Antes de se referir a publicações 

inteiras, o termo folhetim designava o rodapé das capas dos jornais que trazia 

conteúdos de „variedade‟ não admitidos em seu corpo (NUNES, 2011, p.491). 

  

Conforme as palavras da autora, a chamada hoje imprensa popular surge após a 

transição do folhetim de rodapé para um tipo de publicação que atinge tanto a literatura 

quanto o jornalismo. Sendo assim, Nunes aprofunda de forma mais detalhada sua conclusão a 

respeito do nascimento da comunicação voltada para “massas”. 

 

A comunicação para as massas teve sua origem e história arraigada em preconceito 

de valor e de legitimidade, o que exige novo termo para definir os impressos 

populares. Isso implica em dar mais atenção às comunicações populares, de modo a 

pensá-las e entender seu papel e características no âmbito comunicacional (Ibid., 

p.502). 

 

Fazendo um parâmetro atual entre os jornais brasileiros do século XX e os populares 

existentes no mercado hoje, segundo o autor citado (Ibid., p.492), somente os seguintes 

podem ser comparados acompanhando uma linha editorial semelhante: “Folha da Noite 

(1921-1960), O Dia (1951 até hoje), Última Hora (1951-1964), Luta Democrática (1954-

1979) e Notícias Populares (1963-2001)”. 

Sobre as características desse segmento, Seligman (2009, p.1-2) defende que o 

jornalismo popular brasileiro que está sendo produzido nos dias atuais “aproveita-se de 
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características gráficas e linguísticas que chamam a atenção do leitor para oferecer um 

conteúdo diferenciado – serviços e noticiário local, no que a Associação Nacional de Jornais – 

ANJ (2006) chamou de Jornalismo Popular de Qualidade”. 

Detendo um pensamento semelhante, Amaral (2006, p.10) ressalta que os jornais 

populares também “publicam matérias exclusivas, dão furos e ganham prêmios”. Para isso, 

torna-se imprescindível reproduzir um parecer sobre a importância desse segmento, 

principalmente os definidos como “de qualidade” pela ANJ, “porque democratiza a 

informação jornalística para setores da população com baixa escolaridade e amplia as 

oportunidades de trabalho para jornalistas” (AMARAL, 2006, p.14). 

O jornalismo popular não tem por prática rotineira a execução de uma larga cobertura 

política, como afirma a autora (Ibid.). Segundo os autores estudados nesta pesquisa, esse 

jornalismo popular referido seria o mais atual e não o que se chamava de popular no início das 

produções impressas. 

 Cabe ressaltar também uma definição arraigada no pensamento da maioria das 

pessoas: esse jornalismo popular trabalhado antigamente. A imagem vista por essa gama 

expressiva da população brasileira se assemelha com a realidade exposta pela pesquisadora 

citada: 

 

Em décadas passadas, o jornalismo para as camadas populares era veiculado sobre o 

tripé Crime-Sexo-Escândalos, valendo-se de estratégias sensacionalistas, mensagens 

de duplo sentido que incitavam a curiosidade mórbida, fotos apelativas e exploração 

da tragédia alheia – declaradas afrontas à ética jornalística (SELIGMAN, 2009, p.2). 

 

Assim como as reportagens foram sendo aprimoradas na TV, ou como as páginas dos 

jornais impressos foram ficando menos cansativas, a mudança também chegou a cada parte do 

jornalismo popular impresso. Responde-se a pergunta “Então, tudo mudou no jornalismo 

popular?” com outra pergunta: “Então, tudo mudou dentro dos outros meios de 

comunicação?”. Sim, existem mudanças, mas as raízes que originaram sua técnica sempre 

estarão presentes. 

 

Hoje, os jornais populares seguem com capas chamativas e a violência permanece 

como assunto, mas as imagens chocantes são cada vez mais raras. No lugar da 

linguagem chula, da escatologia e das matérias inventadas, os jornais buscam a 

linguagem simples, o didatismo, a prestação de serviços e a credibilidade (Ibid., p.2-

3). 

  



 

14 

 

Alguns dos jornais populares que estão em circulação são literalmente populares. Diz-

se “realmente” popular oriundo da caracterização básica: “um político popular foi eleito”, ou 

seja, provável que tenha sido eleito devido sua popularidade (notoriedade), a qual angariou 

votos. Assim, esses populares de qualidade, no qual o DG se enquadra, chegam para 

disseminar assuntos diferentes das temáticas conhecidas como sexo ou escárnio. Como afirma 

a autora referenciada (Ibid., p.4): “[...] a circulação média diária de 6,78 milhões de 

exemplares aumentou impulsionada pelo fenômeno dos populares que num único ano cresceu 

7%, segundo o Instituto Verificador de Circulação (IVC)”. Entretanto: 

 
Há ainda quem confira às características sensacionalistas a condição essencial para 

que uma publicação seja considerada realmente popular porque assim teria íntima 

ligação com o que deseja e como pensa o povo. Outros preferem atribuir essas 

marcas a um produto vendável, que não fala do povo, mas simula uma ligação com 

ele. (Ibid., p.6). 

  

Neste trabalho as duas abordagens citadas anteriormente estarão em potencial análise. 

O jornal popular impresso DG tanto pode trabalhar com as aspirações do povo quanto fingir 

que o faz. Esse detalhamento, que diz relação ao contrato de leitura, está explicado no 

capítulo de análise das notícias políticas do jornal.  

A afirmativa de Gomes (2004, p.34), “[...] a comunicação política está, literalmente, 

na boca do povo”, contribui para explicar a importância do estudo em questão, tendo em vista 

que é possível fazer comunicação política para a grande massa, tanto sob a ótica midiática 

quanto sob o viés das empresas/partidos políticos (as).  

A cobertura política, dentro do jornalismo popular, causa dúvidas quanto ao modo 

como as notícias são construídas e como atraem o público do jornal. Questiona-se se o 

jornalista está realmente cumprindo o papel de fazer uma notícia didática e acessível para 

todos os públicos, em especial os redatores do jornal Diário Gaúcho. 

Embora não sendo o foco do trabalho, hoje não há como falar de jornalismo sem tocar 

no suporte popularmente chamado de internet. Na sociedade atual, com a expansão da rede e 

das pessoas conectadas, o impresso foi um dos dispositivos que se adaptou ao online. Além 

disso, utilizando como exemplo as eleições presidenciais de 2010 e a candidata Marina Silva, 

que investiu fortemente na campanha online, assim como, nos Estados Unidos, Barack 

Obama já havia feito em 2008, a política usa a rede para atingir mais eleitores e oferecer mais 

visibilidade à campanha de forma rápida e com menor custo. A partir disso é possível levantar 
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um ponto relevante: a interatividade do online também aparece nas páginas do impresso DG 

durante as eleições municipais 2012? 

Sem entrar no exagero, mas hoje, o jornal impresso, mais especificadamente o jornal 

popular impresso, não é só um apanhado de características prontas, sua definição se confunde 

com muitos aspectos comunicacionais, uma vez que é preciso levar em consideração a era 

digital. Segundo Assunção (2010, p.2) “não restam dúvidas de que meios de comunicação 

tendem a aproveitar a evolução tecnológica. [...] A imprensa modificou-se com a rotativa, o 

off-set e os meios de paginação eletrônica”. 

Essas transformações fizeram-se sentir na rotina jornalística, e, hoje, levantam 

questionamentos para todos os meios de comunicação e seus grupos. Para tanto, embora, 

repito, não seja o objetivo da pesquisa em questão, não há como negar que a internet, nesse 

momento, é tão visível que cabe achar relevante a percepção das estratégias do impresso DG 

frente a essa nem tão nova ferramenta online. 

 

2.2 SOBRE O DISCURSO POLÍTICO 

 

A pesquisa em questão estuda não só o jornalismo popular, mas outro segmento que 

pode ser encontrado nas páginas desse: a política-eleitoral. Deixa-se claro que se incorpora o 

conceito de discurso político de Charaudeau como sinônimo de discurso político-eleitoral. Tal 

semelhança pode ser realizada, pois como o último é mediado pela mídia, enquadra-se como 

um discurso político não feito por políticos (político-eleitoral), mas sim por jornalistas. É 

inevitável o entendimento do termo em sua completude para adentrarmos no discurso político 

que aparece nos textos do Diário Gaúcho.  

A partir do propósito de realizar uma leitura das notícias políticas do DG, levando em 

conta as estratégias discursivas, cabe ressaltar que: 

 

Qualquer enunciado, por mais inocente que seja, pode ter uma sentido político a 

partir do momento em que a situação o autorizar. Mas é igualmente verdade que um 

enunciado aparentemente político, pode, segundo a situação, servir apenas de 

pretexto para dizer coisa que não é política, a ponto mesmo de neutralizar seu 

sentido. Não é, portanto, o discurso que é político, mas a situação de comunicação 

que assim o torna. Não é o conteúdo do discurso que assim o faz, mas é a situação 

que o politiza (CHARAUDEAU, 2006, p.39-40). 
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Hoje, a política tem se tornado cada vez mais importante dentro de todos os segmentos da 

sociedade. Assim, também ocorre com os leitores do DG, que buscam informação acessível e, 

ao mesmo tempo, querem obter o conhecimento político. Para tanto, cabe ressaltar que “é a 

ação política que, idealmente, determina a vida social ao organizá-la tendo em vista a 

obtenção do bem comum” (Ibid., p.17). 

 Discurso compreende uma conceituação ampla. Aqui se utiliza a de Verón (2004, 

p.236): “Um discurso é um espaço habitado, cheio de atores, de cenários e de objetos, e ler “é 

movimentar” esse universo, aceitando ou rejeitando [...]”. Quanto ao discurso político, define-

se conforme Charaudeau, em uma fala sutil e completa, que pode: 

[…] ser construído de maneira rigorosa, teorizante, em seu desafio de elaborar um 

sistema de pensamento, e que depois se manifesta em diferentes comunidades de 

opinião edulcorando-se, insinua-se nos comentários, volta às vezes ao seu ponto de 

origem e reaparece em outras épocas, mas se reconstruindo de forma diferente 

(CHARAUDEAU, 2006, p.42). 

 Para entender a construção da notícia política, o autor referenciado (Ibid.) elenca três 

lugares do pensamento político. Neste estudo, se torna imprescindível ressaltar dois, 

nomeados pelo autor como: “ato de comunicação e comentário”. Ambos compreendem a 

proposta de análise de notícias políticas no jornalismo impresso popular; porém, o discurso 

político como “comentário” é o que adentra no campo jornalístico e o mais visto na 

comunicação de massa.   

 O discurso político como “ato de comunicação” é, basicamente, as estratégias 

comunicacionais utilizadas por toda face política que tem algum interesse em divulgar e/ou 

manipular o eleitor. Quanto ao conceito mais exato, este: 

[...] concerne mais diretamente aos atores que participaram da cena de comunicação 

política, cujo desafio consiste em influenciar as opiniões a fim de obter adesões, 

rejeições ou consensos. [...] Aqui, o discursos político dedica-se a construir imagens 

de atores e usar estratégias de persuasão e de sedução, empregando diversos 

procedimentos retóricos (Ibid., p.20). 

Já o discurso político como “comentário”: 

[...] não está necessariamente voltado para um fim político. O propósito é o conceito 

político, mas o discurso inscreve-se em uma situação cuja finalidade está fora do 

campo da ação política: é um discurso a respeito do político, sem risco político. [...] 

Ouve-se freqüentemente o discurso de comentário político no bar, em família ou 

entra amigos, mas ele inclui também aquele que é mantido pelos jornalistas que 

comentam a atualidade política (Ibid., p.40-41).  
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Assim, a importância desse segmento do discurso político encontra-se no fato de ele 

estar voltado para o benefício da comunidade, e a ação midiática atua para que isso se 

propague de forma a noticiar acontecimentos políticos. Vendo por essa perspectiva, é 

indispensável que o DG tenha notícias políticas em suas páginas diárias, pois a incidência 

desse segmento insere o jornal na atuação no campo da cidadania, mais especificamente no 

trabalho de consciência política para a população.  

 Dentre todas as formas práticas que o Discurso Político pode ser expresso nas páginas 

dos jornais, sempre sua ação encontra-se unida ao conceito de linguagem, como afirma o 

Charaudeau (Ibid., p.41), “[...] a linguagem se alia à ação, de forma recíproca”. E cada 

linguagem possui uma característica conforme o meio que será empregada. Neste caso, a 

linguagem é adaptada ao discurso político construído por jornalistas e impresso no DG. 

 

2.3 A COBERTURA ELEITORAL NO JORNALISMO POPULAR 

 

Entrar no assunto mídia e de sua ligação com a política é sempre um desafio. Observa-

se, conforme as leituras feitas na área, que a mídia se tornou imprescindível para o campo 

político. A palavra “mídia” será tratada neste estudo de forma heurística, e voltada 

exclusivamente para o jornal impresso. Fausto Neto (2003, p.119) comenta a questão, 

afirmando que “já faz algum tempo que a literatura especializada chama atenção para o fato 

de que uma campanha eleitoral não passa alheia as ações do campo dos mídia”. 

Vale esclarecer que se fala aqui de uma campanha eleitoral municipal, que, segundo 

Gomes (2004, p.109), “se caracteriza como uma campanha local, porque é o primeiro degrau 

na carreira política, quando os candidatos a prefeitos e a vereadores necessitam comunicar-se 

especificamente com o eleitorado do seu município”.  

Nesse mesmo sentido, o autor referenciado (Ibid., p.110-112) afirma quatro 

características pelas quais a política eleitoral brasileira é tratada como estratégias 

diferenciadas dos demais países democráticos. São essas: voto obrigatório; trânsito frequente 

de políticos de um partido para outro; coligações diferentes a cada eleição; eleitor brasileiro, 

em geral, não mantém fidelidade partidária. 

Tais conclusões do autor podem auxiliar na conclusão do por que a comunicação 

política-eleitoral municipal ser tão complexa. Além disso, não são somente os eleitores que 

não mantém a fidelidade com os partidos. A maioria dos políticos também faz um “troca-
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troca” a cada eleição. Dessa forma, os políticos recebem votos conforme sua figura pessoal, 

pois o partido não o caracteriza mais e, sendo assim, os meios de comunicação devem atuar 

de maneira a apresentar democraticamente a figura de cada candidato aliado as suas ideias e 

propostas, e não a ideologia do partido. 

Portanto, ressalta-se a importância de estudar a relação entre mídia e política-eleitoral 

agora no âmbito popular, pois, segundo Miguel (2004, p.9) “[...] o jogo de influências entre a 

mídia e a política é complexo, não é unilateral. Mas fica o reconhecimento de que a mídia 

tornou-se um fator central na vida política contemporânea e que não é possível mudar esse 

fato”. Como prova dessa afirmação, vemos a política, ou mesmo a política feita na época de 

eleições, assunto tão distante do jornalismo popular, se aproximar das páginas do Diário 

Gaúcho. 

É válido ressaltar que tudo que é posto em circulação é de grande importância, pois 

coloca em debate um assunto para o grande público e tais notícias estão sempre sujeitas a 

grandes repercussões. No caso desse estudo, entender a importância da circulação das notícias 

é fundamental, uma vez que estamos tratando de período eleitoral, quando todas as notícias 

têm potencial para erguer ou destruir a imagem de um candidato que almeja ser eleito. 

Para construção de uma ideia mais especifica dos efeitos da notícia, parte-se do 

pressuposto que a política está representada nas páginas do Diário Gaúcho, e sendo um jornal 

popular, como afirma Bernardes (2008, p.02), “[...] faz uso de uma representação específica 

do popular, isto é, do povo em suas páginas”. Portanto, objetiva-se verificar como é feita essa 

representação política para o “povo” através da análise dos dispositivos utilizados, das 

estratégias enunciativas e dos valores-notícia empregados no discurso político transmitido em 

forma de notícia. 

Para que se concretize a análise, cabe entender o que é notícia através de uma 

definição simplificada. Segundo Martins (2008, p.21) “Notícia é a comunicação do fato. Pode 

ser quase tudo ou quase nada – depende da informação prévia do leitor, telespectador ou 

ouvinte do assunto”. Assim, notícia pode ser construída para diversas áreas e publicada em 

múltiplas seções (saúde, cultura, etc.). A subseção política (no caso do DG) é mais uma forma 

de construção e segmentação. 

Dessa forma, percebe-se o quanto é ultrapassado afirmar, agora, que jornal popular 

não discute política, como assegura o estudo de Bernardes (2008), que analisa a Coluna 

“Eleições no DG”. Através da existência desse segmento se percebe uma discussão política 
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em pauta.  Em seu grafito sobre o DG, a autora (Ibid., p.11) resume que a política dentro 

desse jornal “aparece como um complicado processo de disputa entre elites que não estão 

interessadas no povo, mas em vencer a qualquer preço”.  

Essa situação, que mais parece uma guerra com competidores vitoriosos, perdedores, e 

muitos afetados, não só estampa os jornais populares num período em que só se discute 

política, como ilustra exatamente o pensamento do leitor do DG: uma batalha travada de tal 

forma que afasta essa gama de eleitores do assunto. 

  

[...] o entusiasmo democrático dos primeiros tempos cede lugar ao desencanto, à 

apatia e até à hostilidade em face das distorções que, muitas vezes, envolvem 

políticos e instituições democráticas; isso é ainda mais grave quando, municiada 

pela livre circulação de informações que caracteriza o ambiente democrático, a 

opinião pública toma conhecimento de seguidas e continuadas práticas de corrupção 

envolvendo membros do governo, do parlamento e dos partidos políticos (MOISÉS, 

1995 apud BERNARDES, 2008, p.11).  

 

Seguindo a lógica da presença política dentro do cenário do jornalismo popular 

impresso, toma-se como base a existência de pautas políticas-eleitorais no corpo do Diário 

Gaúcho. Sendo assim, estudou-se como esse debate é travado nas páginas do jornal popular 

DG e a verificação da quantidade de conteúdo político em suas matérias diárias. 

Para que nessa “receita” não falte nada, inicia-se pelo primeiro ingrediente que é o 

objeto desta pesquisa: jornal popular. Sendo assim, é necessário entender o que é esse modelo 

de jornal e qual seu público. 

  

Vendidos somente em bancas, os jornais conhecidos como populares seguem com 

capas chamativas e a violência permanece como assunto, mas os cadáveres são cada 

vez mais raros. No lugar da linguagem chula, da escatologia e das matérias 

inventadas, os jornais buscam a linguagem simples, o didatismo, a prestação de 

serviços e, pasmem, a credibilidade. São jornais que atendem às regiões 

metropolitanas, apostam nas editorias de Cidades e dificilmente se tornarão 

nacionais (AMARAL, 2006, p.10). 

 

Frente a esse conceito, percebe-se a importância do jornalismo popular nesses últimos 

tempos, pois traz informação à parcela da população que antes não tinha acesso a ela. Nessa 

reflexão, para complementar a definição apresentada sobre o jornalismo popular, a autora 

referenciada na citação (Ibid., p.2) afirma que o jornalismo popular por ter que “se aproximar 

de uma camada de público com baixo poder aquisitivo e pouco hábito de leitura, 

frequentemente deixa o jornalismo de lado para simplesmente agradar ao leitor”.  
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Seguindo essa linha de referências, também é válido ressaltar que, segundo Amaral 

(2006) e Novo (2010), os jornais populares têm aparecido com mais frequência nesses últimos 

tempos e que as empresas de comunicação têm investido, a partir da década de 90, com mais 

insistência nos periódicos voltados ao consumidor de menor poder aquisitivo. 

Hohlfeldt (2002) justifica essa questão explicando que, em meados da década de 60, o 

jornal gaúcho A última Hora, conhecido por seu modelo populista e nacionalista, travestia-se 

de popular, enquanto hoje, muitos jornais são acusados de populares por não realizarem 

jornalismo de qualidade. 

A partir dessa compreensão, vê-se um parâmetro geral do jornalismo popular e o 

enquadramento diferenciado dado às pautas produzidas pelos jornalistas que as elaboram. 

Conforme Amaral (2006, p.3), “o ponto de vista das temáticas abordadas pelos jornais 

populares é outro porque o lugar econômico, social e cultural do leitor é diferente do lugar do 

leitor dos jornais de referência”. 

Nessa perspectiva, Novo (2010, p.9) cita informações do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC) afirmando que “nove dos dez jornais com maior venda avulsa no país são 

voltados para as classes B, C e D. Do grupo, dois são de Minas Gerais, um do Rio Grande do 

Sul, cinco do Rio de Janeiro e dois de São Paulo. Somados, respondem por 64,5% de todos os 

jornais auditados pelo IVC entre janeiro e setembro de 2009”. Com base nesses dados, volta-

se a falar da mudança do setor jornalismo popular e de sua atual valorização. 

Em seu mesmo estudo nomeado “A nova cara do velho tabloide, valores-notícia dos 

jornais populares”, Novo (2010) completa sua conclusão a respeito do assunto defendendo 

que “o processo de tabloidização em curso nos últimos 20 anos teria como uma de suas 

características o abandono de uma herança de tratamento ficcional e irônico da notícia que até 

então marcaria o setor”.  

Sendo assim, há mudanças também nos critérios de noticiabilidade, abrindo espaço 

para um novo formato de jornalismo popular, onde a política está cada vez mais presente, 

como exemplo do estudo acadêmico de “O povo e a política em um jornal popular massivo” 

de Cristiane Brum Bernardes (2008), que propõem uma reflexão a respeito de representações 

políticas e dos próprios políticos dentro de um jornal popular. 

A mesma autora, anteriormente, já propõe um estudo em sua dissertação de 2004 “As 

condições de produção do jornalismo popular massivo: o caso do diário gaúcho”. Desse 

trabalho, as questões mercadológicas, organizacionais, de pauta e de público do Diário 
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Gaúcho, são de suma importância para um melhor entendimento teórico da rotina produtiva 

desse jornal impresso popular. 

No livro de Villas-Bôas Côrrea, o autor descreve sábias dicas de Santa Cruz Lima, a 

quem chama de “gênio do jornal popular”. Côrrea (2002, p.32) conta que “o velho Santa Cruz 

foi de uma sinceridade sem rodeios: jornal para o povão não podia desperdiçar espaço com as 

tricas e futricas de ministros, senadores, deputados, partidos e outras frioleiras”. 

Outro elemento que se fez necessário referir é o conceito de povo, uma vez que o 

jornal sendo popular se torna relativo ou pertencente ao povo, ou seja, é feito pelo e para ele. 

Mas o que afinal quer dizer isso? Leda Rosa Meneses, em seu estudo de 2007, nominado 

“Jornalismo Popular: Voz sem povo” defende que o popular indica tantas coisas que perdeu 

sua importância e resume sua defesa na justificativa mercadológica. 

 

“Na rotina das redações, a perspectiva popular não estaria incorporada ao cotidiano, 

não aparece na pauta, na reportagem nem na edição. Assim nestes veículos a 

exclusão sociodiscursiva é a realidade e o povo, mera ferramenta de markenting 

empresarial” (MENESES, 2007, p.7). 

 

 

Bernardes, no estudo “O povo e a política em um jornal popular massivo”, citado 

anteriormente, também trabalha o povo nessa perspectiva, utilizando, em diversos pontos, 

popular como sinônimo de povo. Ao discorrer sobre os objetivos de seu trabalho a autora diz: 

“[...] nosso interesse é observar como um jornal popular editado no Rio Grande do Sul, o 

Diário Gaúcho, representar o público ao qual é destinado, isto é, o povo” (BERNARDES, 

2008, p.2). 

Sendo assim, explicita-se uma definição sobre a relação popular e povo: 

 

Para Gilberto Gimenez (1978), a comunicação Popular é um tipo de comunicação 

que tem a ver com o povo. No seu entender, dentro da visão romântica de povo, 

assumida pela esquerda latino-americana, povo é o sujeito protagonista da história, 

dentro do populismo terceiro-mundista (DORNELLES, 2007, p.5). 

 

Interessante também se torna o resgate feito pela mesma autora referente à Maria 

Cristina Mata (1990), pois ela reflete sobre o conceito de povo atrelado a setores, sendo esses 

setores “[...] as classes subalternas, submetidas à exploração econômica e ao domínio político 

e cultural por parte dos setores hegemônicos de cada sociedade” (MATA (1990) apud 

DORNELLES, 2007, p.6). 
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Para tanto, cabe ressaltar o conceito de popular, definido por Pires (2009, p.14) em 

duas linhas divergentes, uma ligada à popularidade, “próprio aos campos da mídia e do 

marketing político e conceituado”, e outra ligada ao popular-massivo, “por seu recurso à 

cotidianidade familiar e ao melodrama”.  

Outro ingrediente da questão que fora citada anteriormente diz respeito à política-

eleitoral. Essa temática das páginas dos jornais populares possuía, antigamente, um formato 

diferente dos jornais de referência. No caso do matutino O Dia, a política aparecia, como 

detalha Côrrea (2002), de forma quase investigativa, para alavancar figuras políticas. No caso 

do novo modelo popular do Aqui-DF, segundo Novo (2010, p.11), “a política apareceria 

quando interferisse em interesses do público”. 

Cristiane Brum Bernardes, em sua obra mais recente anteriormente citada, também 

defende ultrapassado o fato do jornal popular desconhecer discussão política. Bernardes 

(2008, p.6) explica que “nas páginas do jornal popular, o Estado se transforma no principal 

problema social, na medida em que exige uma série de obrigações e formalidades [...]”. 

Outra discussão em pauta acoberta que tais notícias políticas publicadas em jornais 

populares não precisam ser obrigatoriamente apelativas. Ultimamente estereotipar os jornais 

populares, conforme ressalta Amaral (2006), não tem mais sentido algum. O leitor do DG 

apenas passa a ler notícias políticas de uma forma mais interpretativa, distante do conceito de 

apelação, como afirma Martins (2008, p. 22) “[...] interpretação é a primeira leitura do 

acontecimento, é uma tentativa de juntar e relacionar seus vários fragmentos no momento em 

que ele está acontecendo”.  

A presença política dentro do DG pode ser quem sabe a representação de tais 

mudanças no jornalismo popular. A forma de encarar esse segmento está sendo modificada à 

medida que elementos estão sendo inseridos e outros retirados da edição do jornal. Todavia a 

política-eleitoral é exceção, aparece de dois em dois anos e durante poucos meses.  
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3 QUADRO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Este tópico é divido em duas subpartes. A primeira apresenta as estratégias de 

enunciação tomando como base central as definições de quatro autores: Eliseo Verón, 

Antonio Fausto Neto, Jairo Ferreira e Maurice Mouillaud. Dentro dessa subparte estará 

encadeado o contrato de leitura, considerado por Verón como dispositivo de enunciação. 

A segunda parte refere-se a um item que desenvolve a reflexão sobre estratégias 

enunciativas utilizadas no jornalismo popular. Nele, busca-se passar brevemente por reflexões 

que cercam a “notícia popular” abordando o assunto “política”. 

 

3.1 ENUNCIAÇÃO E DISPOSITIVOS MIDIÁTICOS 

 

Já está registrado por Houaiss (2004, p.290) que enunciação é, dentre outras 

definições, “ato individual de uso da língua pelo falante em comunicação”. Nesse caso, o 

jornalista produz um discurso apresentado em forma de notícia ao público. Por sua vez, essa 

notícia se faz única e possui estratégias singulares para expor ideias e registrá-las. 

Considera-se neste estudo a enunciação como uma semiologia recente e completa. 

Digo recente pelo fato de estar no que Verón caracteriza de semiologia da Terceira Geração, 

pertencendo aos anos 80.  Já a caracterização de uma semiologia completa pode ser explicada 

pela afirmação de Verón (2004, p.216), quando diz que a enunciação compreende “o processo 

que vai da produção de sentido até a “consumação” de sentido, sendo a mensagem o ponto de 

passagem que sustenta a circulação social das significações”. 

Para essa caracterização, sendo a enunciação colocada na Terceira Geração, segundo 

Verón (Ibidem, p.237) cabe distinguir algumas problemáticas. Para o autor, o objeto da 

enunciação não seria a mensagem (podendo ser apresentada como discurso), e sim a 

“produção/reconhecimento do sentido”, sendo que, para efetivação desse sentido, a 

mensagem atua apenas como passageira. 

O termo “enunciação”, intimamente ligado ao “enunciado”, se distingue do mesmo 

por falar sobre os “modos de dizer” (Ibid., p.216) e não sobre o que é dito. Adaptando um 

exemplo do autor citado anteriormente sobre o caso, dizer “Diário Gaúcho é um jornal 

popular” e “Creio que Diário Gaúcho é um jornal popular” implicam o mesmo enunciado (a 

caracterização do jornal como popular), entretanto, se distinguem na enunciação, pois, na 
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primeira, o enunciador afirma que o jornal é popular e, na segunda, qualifica o jornal segundo 

suas crenças. 

É relevante ressaltar os tipos de enunciado que ocasionam a identidade de cada jornal, 

já levantado por Verón (2004) como parente íntimo da enunciação e dividido por Mouillaud 

(2002, p.26-27) em três partes: “o nome do jornal, o título dos títulos e estratégias de citação”. 

Assim: 

 

[...] o nome do jornal é operador simbólico, um olho aberto sobre o mundo, que é 

intercambiável com o olho do leitor ao que dá o poder de ver. [...] o título 

desempenha o papel de intermediário entre o interior e o exterior do jornal, entre um 

invariante e variantes, entre a cultura do meio e o presente sempre renovado pela 

atualidade. [...] o jornal diário tornou-se, na atualidade, um substituto do espaço 

público, um fórum onde se escuta o eco de todas as vozes públicas, ao mesmo tempo 

em que tem sua própria voz [...] (Ibid., p.26-27). 

 

Tais enunciados mostram que é na forma do jornal, no posicionamento de cada 

elemento, que se alcança o sentido contido em cada pedaço elaborado no momento da edição. 

Como defende o autor (Ibid., p.26) quando afirma que “[...] a produção do sentido começa 

com a diagramação”.  

Aqui já estamos falando de dispositivo. Os enunciados, o fator material e tudo que 

envolve seu formato final são parte desse conceito que está diretamente ligado à análise do 

discurso encontrado nas páginas do jornal impresso, pois isso só será possível quando se 

analisa todo o contexto que implica a possibilidade de circulação do jornal. Segundo 

Mouillaud (Ibid., p.29-30), “[...] o discurso do jornal não está solto no espaço; está envolvido 

no que chamaria de “dispositivo” que, por sua vez, não é uma simples entidade técnica, 

estranha ao sentido”. Sendo assim, o autor conclui que “[...] o dispositivo prepara para o 

sentido”.  

Dentro do DG, assim como em qualquer outro jornal impresso, existem tais estratégias 

de enunciação mutáveis, que serão tratadas como dispositivos desse meio. Assim, Fausto 

Neto (2006, p.97) define que “O jornal, nessa perspectiva, é agente e um lugar de operações 

de produção de sentidos [...]” e as notícias são utilizadas como objeto principal e estratégico, 

sob o qual os critérios de noticiabilidade e de enunciação são inseridos e apresentam-se como 

elementos fundamentais de análise. 

O objetivo midiático, portanto, travado pelo jornal impresso, está ligado aos modos 

enunciativos. Fausto Neto defende que: 
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Desenvolve-se um modelo de enunciação que convida o leitor para um determinado 

tipo de enquadramento de interação, pelo qual, além de se colocar como um “lugar 

organizador”, o jornal diz que “está ali” e como faz para que a realidade que ele 

oferece se engendre nas fronteiras do seu aparelho produtivo. (Ibid., p.96) 

 

Desse modo, para que sejam compreendidas as noções enunciativas, o conceito de 

dispositivo deve ser mais explorado, uma vez que, segundo Verón (1985) apud Fausto Neto 

(2006, p.97), os dispositivos podem ser percebidos em vários “pedaços” do jornal, como a 

chamada, a capa, etc. Por isso, as estratégias que são usadas pela enunciação são completas a 

partir do uso adequado do dispositivo: 

 

Estando no centro dos processos de produção jornalísticos e de seus funcionários – 

os jornalistas -, os dispositivos são operações e operadores que explicitam e 

atualizam uma outra forma de poder do jornalismo, redesenhando as ações 

enunciativas pelas quais esse poder se vincula ou se endereça ao outro – o leitor 

(Ibid., p.106). 

 

Segundo Mouillaud (2002, p.23), na apresentação do livro O jornal: Da forma ao 

sentido, as formas são dispositivos e o estudo desses seriam uma analise a maneira como o 

jornal diz algo por meio da representação. O sentido seriam as estratégias de cada jornal para 

tratar um assunto em específico.  

Torna-se interessante a comparação de Mouillaud em relação aos jornais populares 

europeus, pois demonstra a modificação do espaço para o discurso jornalístico, alterando 

inclusive a ação do dispositivo.  

 

Nos grandes jornais populares, como o Bild alemão, a página é uma rapsódia 

multicolorida de fait drivers, apertados uns contra os outros, entre os quais 

perambula o olho do leitor (o dispositivo não comanda apenas a ordem dos 

enunciados, mas a postura do leitor) (Ibid., p.32). 

 

Retoma-se a citação de Fausto Neto no inicio deste tópico, explicando que as 

estratégias enunciativas, para serem efetivas, dependem do uso adequado do dispositivo. 

Mouillaud completa a ideia, uma vez que ressalva a antecipação do dispositivo frente ao 

texto, isto é, o dispositivo bem arquitetado e utilizando de forma adequada faz uma boa 

apresentação da matéria que será posta em circulação. 

 

Descrevemos os dispositivos como sendo matrizes (muito mais do que suporte) em 

que se vinham inscrever os textos. Neste sentido, o dispositivo (livro, jornal, canção, 
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disco, filme etc...) existe antes do texto, ele o precede, comanda sua duração (a 

duração da canção ou de um filme é um a priori de sua produção) e a extensão (um 

romance se inscreve entre um número mínimo e máximo de páginas que, 

evidentemente, variaram ao longo da história). A antecipação do dispositivo não 

significa, contudo, a passividade do texto (MOUILLAUD, 2002, p. 33). 

  

Todavia, entende-se que esse texto é a informação relatada, assim como afirma 

Mouillaud quando fala que a informação: 

 

[...] é uma resposta a um questionamento e informa nos limites e nos termos deste, 

na condição de deixar por sua conta, não apenas o soft, quer dizer, a interrogação 

desse discurso, mas o conjunto dos dispositivos técnicos, econômicos, culturais, 

sociais, políticos etc. [...] que estão em funcionamento na informação: por exemplo, 

a disposição geopolítica dos captores da informação (Ibid., p. 45). 

  

Nesses termos, vemos que, para Mouillaud (Ibid., p.51), “a informação não é o 

transporte de um fato, é um ciclo ininterrupto de transformações”. Assim, o jornal 

(dispositivo) é o operador dessa nave de informações, que são traduzidas em textos, matérias, 

ou qualquer outro sinônimo. Utiliza-se nave pela ideia simbólica que se associa a essa palavra 

no sentido material, pois supostamente seria tão rápida que todas as informações passariam 

por ela, não significando que essas iriam virar um fato publicável, mas por sua extensão nada 

passa despercebido.  

 O operador, no caso o jornal, seria um dispositivo com potencial de divulgar as 

notícias selecionadas. Se bem preparado, as informações podem ter uma recepção 

diferenciada quando entrarem em contato com os leitores. Segundo a perspectiva de 

Mouillaud (Ibid., p.58), “expedir a informação é desviar a fala de seu destino primeiro, onde 

possuía um valor de uso, para enviá-la a receptores para os quais não estava destinada”. 

Assim, esse seria o propósito do dispositivo jornal impresso. 

 A análise pode ocorrer em quatro dimensões, conforme Ferreira (2002, p.2-3), o “eu” 

é chamado de “dimensões comunicacionais e discursivas”. Nesse tópico Ferreira conclui que 

tal dimensão deve ser julgada conforme “modalidades de comunicação”; “tipos de 

representação e sistema semiótico”; “gênero de textos e tipos de discursos” e “contratos 

midiáticos”. No caso deste estudo, o sistema semiótico de enunciação, assim como discurso 

político e contrato de leitura, irá ser citado nas linhas seguintes. 

 Para Klein (2007, p.218), o conceito de dispositivo cunhado na área midiática 

“consegue abarcar melhor a sua totalidade e complexidade”. Dessa maneira, o dispositivo 
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midiático só pode ser estudado em sua completude se compreendida as diferentes relações 

entre as diferentes dimensões citadas anteriormente. 

Sendo assim, já que se trata de enunciação e dispositivo, é relevante levantar uma nova 

conceituação: a de dispositivo de enunciação. Verón (2004, p.217-218) levanta três 

características que esse dispositivo comporta: “a imagem de quem fala; a imagem daquele a 

quem o discurso é endereçado e a relação entre o enunciador e o destinatário, que é proposta 

no e pelo discurso”. No caso, esse dispositivo de enunciação é nomeado no jornalismo 

impresso como contrato de leitura. Dessa maneira: 

Todo suporte de imprensa contém seu dispositivo de enunciação: este último pode ser 

coerente ou incoerente, estável ou instável, adaptado a seus leitores ou mais ou menos 

inadaptado. No caso da imprensa escrita, apresentada por Verón (Ibidem, p.239) como “[...] 

uma rede de produção de discursos [...]”, denominaremos esse dispositivo de enunciação, 

ainda segundo um conceito do autor, de contrato de leitura. 

Para tanto, com o intuito de esclarecer as definições que cercam o conceito sobre 

contrato de leitura atrelado ao termo enunciação, que irá ser discorrido sobre o mesmo no 

próximo tópico. 

 

3.1.1 O contrato de leitura 

 

Como já citado no tópico anterior, a definição adotada sobre contrato de leitura é a de 

Verón, a qual o trata como sinônimo do conceito de “dispositivo de enunciação”. O autor 

explica a relação: “Uma análise do dispositivo de enunciação é o que chamo de uma análise 

na produção: mas o contrato se cumpre, mais ou menos bem, no leitor: no reconhecimento” 

(VERÓN, 2004, p.234). 

Visto que se trabalha neste estudo com a semiologia da enunciação, o contrato de 

leitura é de suma importância para a completude da pesquisa, uma vez que, ainda segundo o 

autor (Ibid., p, 234), “é o contrato de leitura que cria o vínculo entre o suporte e seu leitor”. 

Sendo assim, é possível que na maioria das vezes um fracasso no contrato de leitura 

estabelecido entre os leitores do DG, por exemplo, faça com que suas vendas reduzam e os 

comentários sobre sua produção sejam, por consequência, diminuídos.  

Ambos os conceitos trabalhando em concordância tornam-se mais completos e exatos, 

conforme afirma Verón (Ibid., p.220), dizendo que “[...] a semiologia da enunciação, aplicada 



 

28 

 

à identificação e à análise detalhada do contrato de leitura dos suportes de imprensa, fornece 

informações que lhe são específicas e que não podem ser recolhidas por nenhum dos métodos 

existentes”. Ou seja, a capacidade de descrição dessa semiologia consegue atingir o contrato 

de leitura e discerne, por exemplo, da análise de conteúdo, visto que essa se volta para 

observação das variações do conteúdo e “a enunciação não é da ordem de conteúdo”. 

 Segundo Verón (2009, p.11) o discurso do jornal impresso, por exemplo, e seus 

leitores, entendem-se como duas metades que combinam e podem se unir. Essa união só é 

possível se houver uma mediação, no caso o contrato (aqui de leitura) e, como em todo 

contrato selado oficialmente entre duas ou mais pessoas, a partir dessa ação é formado um 

laço, o qual é proposto pelo agente comunicacional (a mídia). Assim, conforme Verón (Ibid., 

p.11) “O “contrato enunciativo” é uma dimensão fundamental do funcionamento que não 

importa qual mídia nas comunicações de massa e qualquer que seja o suporte significante 

(rádio, televisão, tela de computador)”. 

Mesmo que o contrato enunciativo possa ser empregado em todas as formas de 

comunicar, o foco aqui se dá na leitura, voltado ao jornal impresso. Esse suporte possui 

peculiaridades, assim como elenca Verón: 

 
No suporte impresso, visto que não importa em qual discurso, todo conteúdo é 

necessariamente representado por uma ou mais estruturas enunciativas. O conjunto 

(mais ou menos coerente, mais ou menos evidente) dessas estruturas enunciativas 

constitui o contrato de leitura que o suporte propõe a seu leitor. (Ibid., p.15) 

 

O contrato de leitura no jornal impresso tem possui uma ligação com o leitor devido a 

diversos aspectos. Alguns deles Verón explica a seguir, uma vez que é de suma importância 

para o entendimento da proposta do estudo: 

 

O estudo do contrato de leitura carrega, por conseguinte, todos os aspectos da 

construção do suporte impresso, na medida em que eles constróem o laço com o 

leitor: capa, relações textos/imagens, modo de classificação do material redacional, 

dispositivos de “chamada” (títulos, subtítulos, chapéus, etc.), modalidades de 

construção de imagens, tipos de “percursos” propostos ao leitor (por exemplo; capa, 

índice de matérias; artigo) e as variações que neles se produzem, modalidades de 

diagramação e de outras dimensões que podem contribuir para definir a maneira 

específica pela qual o suporte constrói o laço com seu leitor. (Ibid., p. 17-18) 

 

Tal contrato agirá, na presente pesquisa, como complemento do proposto na 

semiologia de enunciação. Juntos, é possível compreender o texto, o posicionamento de tal, o 

contexto e, inclusive, imagens. Sendo assim, Verón (Ibid., p. 24) afirma que a enunciação 
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“[...] é uma dimensão que afeta todos os elementos do funcionamento de um discurso. O 

contrato de leitura concerne, portanto, às imagens, à fotografia de imprensa”. 

Essas imagens citadas pelo autor compreendem a ilustração da matéria jornalística, 

que hoje, com a presença da multimidialidade, é cada vez mais importante no cenário do 

jornalismo impresso. Compreender o que significa quando se relaciona contrato de leitura 

diretamente com imagens é relevante, uma vez que contrato pode se expressar em todos os 

pedaços do jornal. Verón explica o que são tais imagens: 

 

Trata-se de imagens de personagens marcados pela notoriedade (social, política, 

científica ou outra) que ocupam, muitas vezes, as coberturas dos News. Cada 

suporte dispõe de um repertório de fotografias de um dado personagem; assim, ele 

vai expor variações nas expressões da face para significar a situação desse 

personagem num dado momento, situação que pode resumir, ao mesmo tempo, a 

conjuntura política, econômica, etc... (VERÓN, 2009, p.25). 

 

Quanto ao detalhamento das imagens, conhecidas aqui como fotografias jornalísticas 

por pertencerem ao meio impresso e terem muito mais um intuito informativo do que 

ilustrativo. Verón (Ibid., p.25-26) explica que: “Os News utilizam muito pouco a pose; quase 

que exclusivamente para os homens políticos e nos periódicos eleitorais (período em que, com 

efeito, o homem político oferece sua imagem em consideração aos cidadãos)”. 

Cabe relembrar que as revistas também utilizam da técnica da pose, mas esse não é o 

foco da pesquisa, e sim exatamente o que o autor explica em sua citação. Está nessa frase a 

importância de acrescer o contrato de leitura nesse estudo, uma vez que não há como pesquisa 

política no DG sem entender as técnicas implícitas que estão sendo utilizadas tanto pela 

empresa quanto pelo jornalista para favorecer ou não um determinado candidato. 

 Acrescentando sobre a questão da multimídia, Fausto Neto fala que: 

 

As lógicas dos “contratos” são submetidas por outras “lógicas de interfaces”. As 

lógicas sobre as quais se fundam as enunciações deslocam os sujeitos discursivos 

para novos (inter) espaços ou dispositivos singulares: mídias como o rádio, a tevê, o 

jornal, parecem desaparecer para se transformar em “superfícies multimidiáticas” 

controladas pelo receptor (FAUSTO NETO, 2010, p.12). 

 

Embora essa transição possa estar realmente ocorrendo, o que se ambiciona neste 

estudo é entender o contrato de leitura baseado em jornalismo impresso. Como o autor cita, os 

sujeitos discursivos migram para novos interespaços, e, porque não, isso pode também ocorrer 

dentro do dispositivo, como, por exemplo, a inclusão de links para outros meios. 
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3.2 AS ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS NO JORNALISMO POPULAR 

 

Antes de tudo explica-se e adota-se a tipificação “notícia popular”, assim como outros 

autores utilizam. Não se visualiza essa definição da notícia como uma forma de caracterizá-la 

de forma preconceituosa, e sim se percebe a necessidade de tratá-la livre de estereótipos. Ou 

seja, o jornal popular carrega características peculiares e distintas dos jornais tradicionais, 

como diversos autores aqui trabalhados salientam e defendem. Talvez esse seja um quesito 

que eles não divirjam, pois todos listam características próprias para esse tipo de periódico. 

Sendo assim, um jornal popular possui notícia popular, pois se não for assim, não será 

popular. Para tanto, esse ramo do jornalismo, rico em singularidade, constrói notícias 

populares tão singulares quanto. Segundo Amaral (2006, p.16) esse segmento da imprensa 

possui um “discurso cada vez mais informativo” e há uma tentativa de mudança de pontos de 

vista na construção das matérias.  

Essa definição da autora será importante para se compreender detalhes da enunciação, 

explicada por Malvestiti (2008, p.4) como “[...] recursos de linguagem usados para 

concretizar o processo comunicativo com base na relação enunciação e enunciado”. Pode se 

dizer, então, que tais recursos de linguagem são aplicados nas notícias populares de todas as 

seções e subseções do jornal (em especial aqui se fala da política) e esse conjunto final são as 

estratégias de enunciação que tem por finalidade atingir os objetos textuais.   

Compreendem-se as notícias populares adentrando-se no campo político e de sua 

relação com a mídia. Assim, 

 

Os novos poderes das mídias ocorrem através de estratégias sobre as operações 

enunciativas, mediante as quais a política esboça um “fazer dizer”. Nestas 

condições, o “ato enunciativo” não é compreendido como “atividade livre” em que 

os sujeitos constroem, seja lá como for, suas possibilidades de sentidos (FAUSTO 

NETO, 2003, p.125). 

 

Nessa face política da construção de notícias, é inevitável não citar os autores que 

redigem e colocam em circulação o fato em si – os jornalistas. Sobre estes, a imparcialidade 

na construção de notícias políticas em período eleitoral se torna uma utopia. “Os jornalistas 

acreditam saber o que dizem. Mas, talvez por não refletirem sobre as condições sob as quais 
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se estruturam suas enunciações, lidam com facilidade com o manejo do discurso autoritário” 

(Ibid, p.145). 

Para o pesquisador Emerson Urizzi Cervi, a política democrática precisa da 

comunicação para existir, uma vez que esse segmento é de mínimo interesse do grande 

público. Assim, 

 

[...] para que tenha condições de produzir juízo político coerente e atualizado, que 

possa sustentar suas posições políticas, a opinião pública necessita de um insumo 

fundamental, que é a difusão de informações políticas pelos meios de comunicação. 

Sem isso não haveria como consolidar a democracia (CERVI, 2009, p.1). 

 

Dessa forma, o jornalismo popular é um grande mediador e importante ferramenta 

para que o tema político circule não só nos jornais, mas nos assuntos do povo, sendo 

ferramenta para o início de debates proveitosos e difusão de opiniões divergentes. 

Entretanto, a generalização da política na mídia, sendo alimentada por escândalos 

políticos, corrupção, picuinhas, etc. gera a banalização do discurso político: “Essa banalização 

do tema político impõe barreiras à racionalidade, transformando o consumo de mídia apenas 

para a satisfação de curiosidade” (Ibid., p.2). 

Dessa maneira, antes de embarcar nas entrelinhas das notícias populares, é preciso 

saber se os temas políticos ganham espaços de visibilidade no jornal Diário Gaúcho. Esse 

estudo “Eleições municipais nas primeiras páginas dos jornais diários”, de Emerson Urizzi 

Cervi, 2009, busca perceber exatamente isso ao analisar as capa dos periódicos, pois se trata 

de um local de grande visibilidade e, assim, a notícia de capa se torna importante tanto para 

quem produz quanto para quem lê. 

 
O espaço por natureza da tomada de decisões políticas em democracias 

representativas é o período eleitoral, quando os eleitores/consumidores de 

informações recebem insumos informacionais dos meios de comunicação para 

posicionamentos políticos futuros. Entender os critérios utilizados pelos jornalistas 

para a seleção de fatos sociais e modelagem das edições diárias dos jornais é 

importante para identificar seu papel no espaço público (CERVI, 2009, p.4). 

 

E, diferente do pensamento já pré-definido, a apuração dessas notícias é complexo e 

exige muita cautela, para não ser alvo de nenhum político descontente com a publicação 

falaciosa. Além disso, também é necessário lidar com a questão comercial, muito importante 

para o jornal e complicada para o produtor da notícia. 
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Nesse processo eleitoral, claro, o contrato de leitura está presente e é ponto 

indispensável de análise, porém, deve-se também considerar as estratégias enunciativas, que, 

na verdade, estão ligadas aos aspectos de produção da mensagem e são importantes para o 

dispositivo. 
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4 RICO EM SINGULARIDADE: ANÁLISE DO CORPUS 

 

Este tópico analisa o corpus da pesquisa. Permite conhecer um pouco mais sobre os 

diferenciais do Diário Gaúcho (DG) e entender porque esse periódico é tão popular, no 

sentido “feito para o povo”. Nos itens deste tópico, o DG será apresentado através de sua capa 

e suas editorias para, em um segundo momento, partir para análise das enunciações político-

eleitorais, publicadas no DG. 

O corpus analisado compreende 16 edições, sendo sete delas selecionadas constituindo 

uma semana composta e outras nove adicionadas posteriormente, conforme já citado 

anteriormente. Desses exemplares, foram analisadas as enunciações políticas-eleitorais de 

nove capas (as edições adicionais) e 35 no miolo do periódico (em edições que possuíam tal 

enunciação). Revela-se que, das enunciações do miolo, 18 estão no corpo das últimas duas 

edições analisadas (a do final de semana eleitoral e pós-eleições). 

 

4.1 APRESENTANDO O DIÁRIO GAÚCHO 

 

A primeira visão que temos do jornal é a capa. É exatamente essa que firma, em um 

primeiro momento, o contrato de leitura com os leitores do jornal. Isso acontece mais 

intensamente quando a capa do jornal é capaz de resumir o conteúdo interno. 

Para explicar o modo como o DG se apresenta através de sua capa, foi utilizada como 

exemplo a primeira capa da semana composta desta pesquisa, referente ao dia 09 de agosto de 

2012. Todas as demais capas estarão sendo apresentadas no corpo do estudo ou em anexo 

para comparação. Todavia, foi feita a escolha de utilizar uma capa somente para realização do 

esquema abaixo (capa com imagens principais e sem imagens), pois o material segue um 

padrão semelhante de publicação. 

A capa do DG, assim como todo corpo do jornal, é apresentada em formato tabloide. 

Todas suas cerca de 40 páginas semanais, e aproximadamente 60 páginas na edição de final 

de semana, circulam em cores e têm como uma de suas estratégias a realização de promoções 

(A atual é denominada “Junte e Ganhe”) que acompanha todas as edições com selos 

recortáveis na capa. 
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                          Imagem 1.a                                     Imagem 1.b 

 

Verifica-se que a capa do DG é constituída por fotos e suas características de uso. Sem 

contar os fundos ou os destaques coloridos, pois esses predominam toda capa, contabiliza-se 

10 imagens, dentre fotos, montagens e ilustrações, como pode ser mais bem visualizado na 

figura 1.b nos elementos que foram recortados e pintados de branco.  

Percebe-se que o foco não era descrever o quadro promoções nem o logotipo DG, os 

quais foram mantidos nas duas imagens. Além disso, esses elementos possuem muitas cores, 

“enfeites” e estão estaticamente presentes em todas as edições, sem exceção.  

O intuito das duas imagens (1.a e 1.b) é uma comparação entre elas para uma maior 

percepção da quantidade de elementos figurativos presentes na capa. A imagem 1.b destaca 

apenas as fotos em branco, como se elas fossem eliminadas e fosse possível ver um pouco 

mais de clareza nos componentes da imagem. Prova disso é que as duas imagens estão no 

mesmo tamanho e a segunda (1.b) passa a impressão de estar maior. 

Como a capa do DG é visualmente “carregada”, no sentido de possuir muitas cores, 

imagens e texto, três elementos misturados, esse desmembramento da imagem acima (1.b) faz 

perceber que nesse jornal raramente uma foto é inserida sozinha na página. A linha editorial 

do jornal aposta na combinação de elementos, como se percebe nas imagens: foto sobrepondo 

foto e texto sobrepondo fotos.  
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Através dessa comparação fica mais fácil identificar a estratégia do DG: utilizar muito 

efeito visual para atrair seu público. A figura feminina, inserida na parte esquerda superior, é 

uma marca registrada do DG. Todas as edições possuem esse estilo de recurso. É sempre uma 

imagem de uma “personalidade” com sua sensualidade explorada. A figura vem sempre 

recortada e inserida sobre todos outros elementos que compõem a capa. Tal foto aparenta 

estar sendo jogada sobre a capa, e isso oferece a ela um poder de superioridade, se destacando 

aos olhos de quem pega uma edição do jornal. Algumas outras vezes, o recurso de recorte da 

imagem pode ser feito com outros personagens (exemplo: técnico de futebol), mas, mesmo 

assim, a mulher está em destaque, considerando a direção do olhar – o que se vê primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagem 2 

 

Outra característica do DG são as colunas assinadas. Na capa, a relação “cara a cara” 

com esses colunistas também é enunciada (Imagem 2-F). Percebe-se ser esse um “filão” do 

DG, sugerindo que o público gosta de saber a opinião de pessoas em “carne e osso”, que 

identificam em outras mídias ou conhecem de outros trabalhos e não só do jornal. Isso se 

constata com as aproximadas 15 colunas diárias, podendo variar conforme o dia da semana.  

A capa possui pouco texto e muitas imagens, expressas em forma de fotos, ilustrações 

ou caricaturas. São na base de 10 diferentes (Imagem 2), unindo diversos tipos de imagens. 

Dentro do jornal, uma média de seis figuras é apresentada em cada página. 

O logotipo do DG (Imagem 2-B) tem expressão e força, principalmente por remeter ao 

estado do RS. Ela já conquistou uma identidade própria, podendo o leitor o reconhecer 

somente ao bater o olho em sua composição. Composto pelo nome do jornal em branco sobre 
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o verde e duas listras, que juntos formam as cores da bandeira gaúcha (amarelo, vermelho e 

verde), o logotipo utiliza o regionalismo como uma estratégia para o leitor se identificar com 

a publicação/marca. A cor verde, por sinal, faz presença em todas suas páginas. 

Seu nome, Diário Gaúcho, faz referência a um veículo que fará uma cobertura diária 

de todos os acontecimentos do estado do Rio Grande do Sul. Mas, como a primeira impressão 

não é a que fica, o nome do jornal diz respeito a um relato do cotidiano popular gaúcho, mas 

não necessariamente de todo estado. O jornal fala de um lugar em que não há distinção entre 

entretenimento, autopromoção e notícia.  

A manchete de capa usa fontes sublinhadas e em itálico (Imagem 2-E), e as chamadas 

(Imagem 2-D), em caixa alta, frequentemente têm duas cores para dar ênfase a alguma 

expressão. As manchetes das capas tanto podem se referir assassinatos, assistencialismo, 

esportes ou histórias dos leitores, nem sempre com fotos. Todavia, a capa por si só é recheada 

de imagens. Muitas vezes as fotos são vazadas, ou seja, recortadas e inseridas sobre outras 

(Imagem 2-I).  

Logotipos especialmente feitos para momentos específicos (Imagem 2-C) estão 

presentes tanto na capa como no miolo do periódico. Dentre os presentes nas sete edições 

analisadas, passaram “Olimpíadas 2012” e “Eleições 2012”, além do “Brasileirão 2012”, o 

qual está nesta capa.  

Elementos “carimbados” na capa são a faixa roda pé (Imagem 2-G), as legendas em 

boxes destaque (Imagem-H) e a ilustração tipo desenho (Imagem 2-J). Aliás, os últimos dois 

elementos (legendas e ilustrações) aparecem em vários espaços na capa, estando presentes em 

cima de fotos e/ou ilustrando destaques. 

As matérias secundárias (Imagem 2-K) sempre aparecem acompanhadas de imagens, 

ao contrário do que acontece nas principais. O título impactante, com todos os recursos de 

atração possíveis (sublinhado, negrito, itálico, colorido, objetivo, informativo), fala por si só 

e, de tanto chamarem atenção, se sobrepõem aos demais destaques (matérias secundárias). 

O jornal, por intermédio de sua capa, demonstra que a autopromoção, o 

entretenimento, a notícia de todos os tipos e as mulheres bonitas, pertencem ao mesmo lugar. 

Trata-se de um mosaico que acaba tendo unidade em sua diversidade. 
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4.1.2 O DG segundo suas páginas 

 

O jornal impresso Diário Gaúcho possui, em média, 40 páginas, como já dito 

anteriormente. Suas edições são separadas em quadro grandes sessões que abrigam o que 

chamaremos de subseções. Essa nomenclatura é adotada, pois “editorias”, como se chama nos 

jornais ditos “tradicionais”, são teoricamente mais organizadas e de fácil divisão. Além disso, 

o próprio DG divide o corpo de seu periódico dessa forma. 

O “ClassiDiário”, presente em todas edições, será tratado aqui como caderno e não 

como seção, embora seja um caderno individual somente na edição de final de semana. 

Durante a semana, tal espaço possui cerca de 10 páginas (seguindo a numeração do jornal); 

enquanto nos finais de semana possui numeração própria e cerca de 20 páginas. Tal caderno, 

inclusive, tem índice próprio em todas as edições, dividindo-se em seis grandes itens 

(diversos, empregos, veículos, imóveis – compra e venda, imóveis – aluguel e informática). 

Todas as edições possuem uma contracapa diferente, o que se pode chamar de 

matérias especiais. Muitas vezes essas são publicadas em uma frequência semanal, sempre no 

mesmo dia da semana. Segunda-feira tem-se as dicas do “De bem com a vida”, na terça-feira 

a “Informática fácil”, na quarta-feira a “Bicharada”, na quinta-feira as dicas de “Sala de 

Aula”, na sexta-feira as receitas de “Água na Boca” e no final de semana o “Pense Verde”. 

A primeira seção que abre o jornal, nomeada “O que há de novo”,estende-se por várias 

páginas e é percebida através da cor verde escuro. Nela, tem-se a presença de charges, 

resultado das loterias, uma espécie de lembrete “Não perca”, além de notícias variáveis 

somente na abordagem e não na temática. As abordagens são referentes ao dia a dia; questões 

que interessem o público-leitor; denunciatórias; alarmantes; políticas; criminais; trágicas ou 

até econômicas. Essas são distribuídas aleatoriamente nas folhas do jornal, dividindo, em 

média, seu texto em cinco colunas e suas fotos em duas.  

A seção “O que há de novo” abriga a maior parte de notícias/notas voltadas ao assunto 

político (base desta pesquisa), mas também realiza um parâmetro das notícias mundiais, 

panorama político/econômico e matérias de comportamento/lazer. As colunas assinadas 

também estão presentes em tal seção com “Chamada das Ruas” e “Sérgio Zambiasi”. 

As subseções referentes à seção “O que há de novo” podem ser variáveis ou fixas. No 

período de análise apareceram:  
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1. Espaço do Trabalhador: nessa subseção aparecem pequenas dicas para os 

trabalhadores. Espaço curto, que dispõe de no máximo uma página;  

2. Eleições 2012: essa subseção fala de questões eleitorais e foi criada para um 

período específico, não estando presente em todas as edições diárias;  

3. Com a palavra, o leitor: subseção que, além de ser um espaço onde o leitor 

ganha voz através de notícias recorrentes e que mereçam atenção pública, possui subdivisões 

pré-fixadas e com intensa participação do público (“Seu problema é nosso”; “Onde anda 

você?”; “Pede-se providência”; “A social” e “Comunitárias”). Além desses tópicos, tal espaço 

agrega a previsão do tempo e duas colunas assinadas cada vez por um leitor ou especialista 

(“Pergunte a Quem Sabe” e “Ponto de Vista”). 

A segunda seção nomeia-se “Jogo Total” e caracteriza-se pela cor laranja. Nela podem 

existir algumas subseções variáveis conforme o evento esportivo existente. Dentre as edições 

analisadas, passaram pelas páginas do DG as subseções: “Brasileirão 2012” e “Olimpíada 

2012”. As temáticas da seção aparecem mescladas com notícias de futebol mundial/nacional e 

com as colunas assinadas. Duas dessas falam especificamente do futebol gaúcho (“Paixão 

Tricolor” e “Paixão Colorada”) e as outras possuem abordagens amplas dentro do assunto 

esporte. Outro exemplo das presentes diariamente são as colunas “Pedro Ernesto” e “Guerra 

Total”.  

O DG possui a cor violeta para caracterizar a terceira seção que se refere ao 

entretenimento. Tal espaço possui as subseções nomeadas “Retratos da Fama”, que fala da 

vida dos famosos, e “A boa do dia”, com dicas do que fazer e agenda cultural do dia. Nesse 

local também se encontram notícias sobre o que “bomba” nas novelas, cartas de leitoras 

falando de amor, diversão (cruzadas, tirinhas, piadas) e “clube dos corações solitários”, para 

quem deseja encontrar uma “alma gêmea”. 

A “carimbada” do DG também está presente nessa seção: as colunas assinadas. As 

colunas “Falando de Amor”, “Falando de Sexo”, “Presságios” e “Coluna do Gugu Streit” 

estão nas edições diárias (segunda a sábado). Todavia, outras podem surgir na edição de final 

de semana (como por exemplo, coluna “Ana Maria Braga”). 

A quarta e última seção muitas vezes também é assunto de capa do DG: “Ronda 

Policial”. Esse espaço, caracterizado pela cor verde claro, não possui colunas, apenas 

matérias/notas. Como o próprio nome já sugere, ela diz respeito a notícias relacionadas a 

crimes dos mais variados tipos. Três páginas normalmente são oferecidas a esse segmento.  
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Fecham-se aqui as quatro sessões que organizam as subseções do DG. Percebe-se que 

o jornal não tem uma definição muito clara do que seria seção e do que seria subseção. 

Embora se perceba as cores diferenciadas, o tom predominante em todo jornal é o verde, o 

que pode confundir um pouco no momento desse desmembramento feito nas páginas 

anteriores. 

Aqui, não estaríamos criando um estereótipo novo. Objetivou-se transmitir as 

informações das páginas do jornal a fim de descobrir qual o espaço o jornal dedicou para a 

política-eleitoral e porque isso ocorreu. Sendo assim, o conhecimento de todo jornal permite 

entender melhor sua proposta. 

Os colunistas citados são, em suma, radialistas e comentaristas esportivos ligados às 

emissoras de rádio da RBS (Rádio Farroupilha e Rádio Gaúcha). Vindos desse outro meio e 

com um público já acarinhado, pode-se citar Sérgio Zambiasi, radialista e deputado campeão 

de votos no Rio Grande do Sul, eleito senador pelo estado. 

Continuando na inspiração do rádio, percebe-se uma forte ligação entre o DG e esse 

meio de comunicação. Semelhante com a estratégia do telejornal Repórter Esso em 1952, um 

grande sucesso da TV Tupi que marcou a transição do rádio para TV, só que dessa vez a 

tecnologia não viria a ser um empecilho, como na época, que tratava a televisão como mídia 

antiga até a nova mídia tomar forma própria. Sendo assim, o rádio foi o primeiro dos meios de 

comunicação de massa que deu imediatismo à notícia, isso é fato. Através dele, o ouvinte 

conseguiu se sentir participante de um mundo muito mais amplo do que aquele que estava ao 

seu alcance, ou seja, através da audição, foi possível ser informado e vivenciar o momento. 

Atual, portátil, atrativo, interativo e diversificado. Todas essas características se 

enquadram tanto ao rádio quanto ao Diário Gaúcho, o qual carrega fortes atributos do meio 

radiofônico, a fim de se aproximar do leitor. A mescla de informações do rádio, as 

promoções, a fala do ouvinte ao vivo, tudo isso não é novidade, mas não se via com tanto 

sucesso tais estratégias voltadas ao impresso, registrados nos mais de 12 anos de publicações 

do DG. 

4.2 AS ENUNCIAÇÕES POLÍTICO-ELEITORAIS 

Das sete edições da semana composta utilizadas nesta análise, menos de 50% (três 

edições) possuíram enunciações sobre o tema eleições, as outras nove, já foram escolhidas 
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devido à presença de enunciações. As edições analisadas na pesquisa seguem a ordem 

apresentada na tabela 1. A edição não localizada (08 e 09/09) não está na tabela. 

Tabela 1 – Mapeamento das edições analisadas do Diário Gaúcho 

 

Dia (2012) Enunciações 

político-

eleitorais? 

Tipo de enunciação Página 

Quinta 09/08  2 Charge  02 

Notícia + logo das eleições  05 

Sexta 17/08  1 “Box” com o logo das eleições  08 

Sábado 25 e 26/08 0 - - 

Domingo 1º e 02/09 0 - - 

Segunda 10/09 2 Chamada Capa 

Série de entrevistas tema Cultura 06 

Terça 11/09 * 2 Chamada Capa 

Série de entrevistas tema Sambódromo 09 

Quarta 12/09 * 3 Chamada - 

Série de entrevistas tema Segurança 06 

Notícia + logo das eleições 08 

Quinta 13/09 * 3 Chamada Capa 

Série de entrevistas tema Saneamento 08 

Nota 02 

Sexta 14/09 * 2 Chamada Capa 

Série de entrevistas tema Habitação 06 

15-16/09 (Edição 

final de semana)* 

2 Chamada Capa 

Série de entrevistas tema Transporte 06-07 

Terça 18/09  0 - - 

Quarta 26/09  0 - - 

06-07/10 - (Edição 

final de semana)* 

9 Chamadas Capa 

Nota e coluna assinada 03 

Notícias 04 

Matéria 06-07 

Lista dos candidatos da capital 08-09 

Matéria e notas 10-11 

Colunas assinadas de esporte 13-15 

Matéria 18 

Carta da redação 19 

08/10 - Segunda* 9 Chamadas Capa 

Charge 02 

Matéria e nota 03 

Lista dis vereadores eleitos 04 

Matéria 06 

Placar das urnas pelo país 08 

Lista com votos feitos em Porto Alegre 09 
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Eleitos na região metropolitana 10-11 

Coluna assinada 12 

*Edições que não pertencem à semana composta, adicionadas a pesquisa posteriormente. 

 

Nas enunciações político-eleitorais encontradas nas edições do DG constatou-se desde 

“piadas” através de ilustrações sobre o voto e os políticos, até notícias que sempre levam o 

“serviço” ao leitor, traduzidas por imperativos tais como: “onde encontrar”, “recorte e cobre”, 

“leia mais”, “saiba mais”, dentre outros.  

O DG publica suas notícias político-eleitorais como “lembretes” (título do eleitor) ou 

como questões denunciatórias e noticiosas (como a série de entrevista sobre diversos temas 

com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre).  

 

A) Edição de quinta-feira (09/08/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 

 

A capa desta edição foi utilizada para apresentação do jornal no tópico “Apresentando 

o Diário Gaúcho”. Para apresentar a edição do dia 09/08/2012 ela é exposta novamente, 

seguida baixo pelas enunciações presentes no corpo do jornal.  

A primeira enunciação é uma charge (Imagem 4). O eleitor está com o dedo 

aparentando clicar na tecla “confirma” e, após essa ação, aparece no visor da urna eletrônica: 

“Sorria! Você está sendo enganado!”.  
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A imagem fala por si. Deduz o que o leitor do DG pensa. Expressa o contrato de 

leitura do jornal para com seu público e mostra o que o leitor do DG deseja ler/saber. Os 

pontos de exclamação intensificam a mensagem que Oliveira, o autor da charge, tenta passar.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 

 

É válido ressaltar que a charge aparece em todas as edições do Diário Gaúcho, se 

tornando uma marca registrada da página 2 do periódico. Nos exemplares analisados, aparece 

esse elemento abordando diversas temáticas, dentre eles questões político-eleitorais, questões 

políticas gerais, esporte e questões culturais gaúchas. 

Como já é característica da charge, tal menção vem carregada de denúncia e expressa, 

por meio da arte, irônica, a insatisfação do povo em relação à política brasileira que os 

políticos vêm apresentando durante os anos que precedem as eleições. Na charge aqui 

apresentada, enunciar que até a urna já sabe disso, incita dizer que o eleitor cansou de estar 

ciente das promessas não cumpridas e corrupção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 
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A imagem da página anterior refere à segunda enunciação da edição. Todas as 

notas/notícias identificadas na imagem parecem estar acopladas em um “box” que trata 

exclusivamente de assuntos eleitorais. Isso fica firmado através da inserção do logotipo 

“Eleições 2012”.  

A caixa alta na letra do título expressa um tom de alerta/atenção. O conjunto do texto 

fala sobre as prestações de contas dos candidatos com dinheiro gasto durante as eleições 

municipais; mais especificamente, explica onde o eleitor pode encontrar quanto e quem 

investe na campanha política de todos os candidatos aos cargos públicos municipais.  

O segundo item do “box” é uma nota que ocupa uma coluna e possui um título menor, 

mas com a mesma opção da caixa alta. Nela, o DG explica o prazo de solicitação do título de 

eleitor e sugere que para mais informações, o leitor vá ao endereço mencionado ou entre em 

contato pelo telefone com o órgão responsável, ambos divulgados na nota. Ressalta-se que, o 

invés dessas informações serem resumidas em um endereço eletrônico, o DG escolhe por 

utilizar mais linhas e informar seu leitor dessa maneira. Tal enunciação sugere que o público 

leitor do DG não está habituado a utilizar a internet na busca de informações e, ao mesmo 

tempo, remete ao contrato do jornal enquanto educativo/didático. 

 

B) Edição de sexta-feira (17/08/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 
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A capa desta edição (Imagem 6), apresenta o conteúdo da mesma. A enunciação 

eleitoral interna não está citada como chamada de capa, a qual mantém o padrão já definido 

anteriormente. 

Dentro de tal exemplar está a enunciação político-eleitoral da página 8 (Imagem 7). 

Com o estilo “box”, a notícia aparece com um subtítulo, com o logo das “Eleições 2012” 

completando o quadro da notícia. O tamanho do título não passa despercebido, entretanto, não 

foi utilizada a técnica da caixa-alta, como em outras matérias analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 

 

O assunto central da nota são eleições, todavia, não fala sobre os candidatos e sim 

sobre a participação dos Cargos em Comissão (CCs) na eleição. O subtítulo, que possui um 

sublinhado para destacar-se, vem com um assunto mais distante ainda da abordagem eleitoral, 

mas continua falando do primeiro ponto tocado no “box”. O texto da matéria é breve e 

objetivo, ressalvando a quantidade de CCs e os nomes dos investigados por desvio de função. 

 

C) Edições em série: as entrevistas com os candidatos 

 

Neste item são analisadas as sete edições que abrigaram a série de entrevistas com os 

candidatos à prefeitura de Porto Alegre. O objetivo é mostrar qual o tipo de enunciação feita 

no DG, quando a política-eleitoral aparece na capa e no miolo. Das edições analisadas nesse 

item, apenas uma pertence a semana composta, e dela que se descobriu as demais, conforme 

dito anteriormente. 
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 As edições estão divididas por tópicos numerados conforme a data da publicação (ver 

tabela 1). As temáticas de cada uma delas são pontuais e estão expressas em um esquema feito 

na tabela 2 (abaixo). 

 

 

Tabela 2 – Temáticas abordadas na série de entrevistas feitas pelo DG 

 

Edição Temática 

08 e 0909/2012 Saúde 

10/09/2012 Cultura 

11/09/2012 Sambódromo 

12/09/2012 Segurança 

13/09/2012 Saneamento 

14/09/2012 Habitação 

15 e 16/09/2012 Transporte 

 

C.1) Saúde 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 

 

A primeira capa (Imagem 8) é da edição de final de semana do dia 8-9.09.2012, que dá 

início à estratégia do DG em realizar a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de 

Porto Alegre. Como já citado anteriormente, essa edição não foi localizada no acervo 

impresso e a capa foi copiada do próprio site do DG no período de publicação da mesma.  
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O logotipo “eleições 2012” encontra-se na parte superior da foto dos candidatos e ao 

seu lado está escrito: “série ajudará o eleitor a definir seu voto”. A temática interna tratava 

sobre saúde, embora nessa edição não venha essa temática como chamada de capa.  

 

C.2) Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9 

 

A edição do dia 10.09.2012 (Imagem 9), de segunda-feira, possui o padrão de 

divulgação da série no rodapé da capa, assim como as demais edições da semana dedicada a 

essa técnica. O tema deste segundo dia é cultura e é enunciado na capa da seguinte forma: “O 

tema de hoje é cultura”. 

A chamada na capa convida o leitor, esperando que dele parta a vontade de sentar, ler 

e “conversar” com os candidatos. Em uma frase simples, o DG elucida que, para os leitores 

interessados na área, cultura é a temática escolhida para edição do dia. Abaixo, no lado 

esquerdo, a página é colada para facilitar o acesso ao material divulgado. 

O fato de o rodapé estar dedicado às eleições é significativo às estratégias do DG, 

devido à mudança na temática do espaço. Usualmente, ele é destinado para assuntos policiais, 

ou chamadas sobre tragédias. 

A matéria (Imagem 10), a seguir, indica o modelo de página de entrevistas que 

ocuparam a maioria das edições da semana da série, exceto as do final de semana. O layout
2
 

da série de entrevistas não beneficia visualmente nenhum candidato à prefeitura; os sete 

                                                           
2
 Formato de página e as margens. 
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possuem a mesma quantidade de linhas e espaço, distribuídas em duas colunas e ao lado da 

foto de cada um. Essa, por sua vez, é recortada e sobre o fundo montado, estilo próprio do 

DG. Vale ressaltar, também, que cada candidato está localizado como primeiro a responder o 

questionamento. Acredita-se que começou com Adão Villaverde com o tema saúde devido à 

ordem alfabética e, nesta edição, Érico Corrêa é o primeiro responder a temática cultura, 

sendo o primeiro enviado para última resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 

 

A pergunta única, exposta no lado esquerdo da página em vermelho, é a mesma para 

todos os candidatos, sendo utilizado o método pergunta-resposta. A página ainda apresenta o 

patrocínio de duas marcas através do logotipo; uma abertura curta para apresentar a série; uma 

agenda dos assuntos anteriores e vindouros da mesma; e, um editorial próprio. 

Observou-se que os assuntos das perguntas sempre são de interesse do público-leitor. 

No caso da temática cultura, o questionamento é voltado para projetos de incentivo a artistas 

da periferia: “Está previsto algum projeto de incentivo a artistas da periferia, já que o 
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Fumproarte
3
 (que em 2012, destina R$ 2 milhões para elaboração de projetos) é conhecido 

por apoiar iniciativas de artistas já consagrados?”. 

As perguntas em um modo geral, mais especificamente falando da temática de cultura 

(Imagem 10) da página anterior, ressaltam questões relativas a um contexto de vida, ao 

cotidiano dos leitores do jornal. O questionamento sugere um retorno de ações para a 

comunidade em questão (residentes da periferia), que consome essa cultura e pode pagar por 

ela. Além disso, incita pensar que familiares e amigos de artistas oriundos desse local, 

desejem ver maior incentivo para fomentar a cultura que eles apreciam e convivem. O lazer, 

shows, eventos que essa parcela da população frequenta, estão relacionados aos artistas de 

suas comunidades. 

A matéria (Imagem 10), abrigada na página 6 da edição (ver tabela 1), é um recorte da 

capa inteira de uma das edições que se analisou nesse trabalho e a qual teve uma reportagem 

especial sobre política-eleitoral. 

 

C.3) Sambódromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 

 

Assim como na edição comentada anteriormente, a do dia 11.09.2012 também possui 

enunciação na capa referente à série (Imagem 11). A temática apresentada na capa e no miolo 

é sambódromo, seguindo o mesmo padrão de layout (Imagem 12), como pode se visualizar na 

próxima página. 

                                                           
3
Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre. 
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A pergunta da temática é: “Em 2013 teremos o décimo Carnaval com monta-e-

desmonta das arquibancadas no Porto Seco. Neste processo, ao longo dos anos, já foram 

gastos R$ 16 milhões. O (a) candidato (a) tem algum plano para a conclusão do projeto e 

aproveitamento do local durante todo o ano?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12 

 

O carnaval, evento que remete ao tema, é conhecido como a grande festa popular, uma 

festividade democrática. A questão da abordagem deixa implícito exatamente isso, que o 

leitor do DG frequenta carnaval, escola de samba e o sambódromo, sendo assim, preocupa-se 

com a reutilização do local para a comunidade que convive ali desfrutar de lazer o ano inteiro 

e não só no período de fevereiro/março. 

Mais uma vez a pergunta levanta questões relativas ao cotidiano do leitor e conta uma 

espécie de história prévia para depois interrogar. É válido ressaltar que o candidato que 

começou a responder na edição anterior encontra-se como “último da fila”, prova da técnica 

de igualdade de espaço utilizada pelo DG nessa série. 

Refere-se, também, para as publicidades em cima do logotipo eleições, que são 

idênticas em todas as edições da série, e em algumas notícias já apresentadas na pesquisa. 



 

50 

 

Tais empresas, como sugere a constatação, patrocinam a temática “eleições”, pois mais que o 

público-leitor do DG, os interessa o leitor dessa subseção temporária. 

 

C.4) Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13 

 

A edição seguinte, do dia 12.09.2012, possui enunciação na capa (Imagem 13) e no 

miolo (Imagem 14), na página 6, referente à temática segurança. Além disso, a edição ainda 

inseriu outra notícia com o selo eleições na página 8 do periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Imagem 17 
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A matéria interna da série de entrevistas (Imagem 14), enunciada na capa, mantém o 

mesmo padrão das demais. Os candidatos continuam fazendo rodízio quanto à ordem de 

resposta na página. Além disso, a pergunta modifica conforme o tema e segue os padrões 

editoriais. A questão da vez é: “Falta de iluminação nas ruas, depredação e escuridão em 

praças públicas e escolas vitimas de vandalismo. Mesmo a segurança pública sendo atribuição 

do Estado, a prefeitura pode agir para diminuir o problema. O que o (a) senhor (a) pretende 

fazer nesta área?”. 

A pergunta sobre segurança (Imagem 14) se refere a uma realidade da comunidade, a 

fatos verídicos vivenciados pelos leitores em seus dia a dia e noticiados no e pelo próprio 

jornal. Fatores presentes em toda Porto Alegre, mas principalmente no local de moradia dos 

leitores, a questão aparenta expor um grande problema público que carece urgência e é motivo 

de preocupação mútua. 

Além do tema segurança, outras matérias no corpo do DG referiram às eleições, como 

citado anteriormente, e são trazidas à análise. Sendo assim, a matéria abaixo (Imagem 15) é 

outra enunciação desta edição e possui gráficos com dados da pesquisa Datafolha 

acompanhados de texto, a fim de explicar o que a tabela mostra. O “box” está divido em três 

colunas (duas de texto e uma de imagem) e o título embora não esteja em caixa-alta, possui o 

sublinhado para destacá-lo.  Nos dados, a vantagem do candidato Fortunati está 11 pontos á 

frente da segunda colocada, Manuela D‟Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 15 
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C.5) Saneamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 16 

 

A chamada de rodapé da capa da edição do dia 13.09.2012 (Imagem 16) mantém o 

padrão das demais. A série de entrevistas abordando a temática “saneamento” (Imagem 17) 

está presente na página 8 do jornal e o questionamento aos candidatos sobre o tema se fixou 

na seguinte pergunta: “O esgoto é o campeão de reclamações dos leitores do Diário Gaúcho. 

Entre os bairros mais atingidos, estão Rubem Alves e Mário Quintana, na Zona Norte. As 

estações de tratamento da região já não dão conta do recado. Qual a sua alternativa para a 

área?”.  

Percebe-se na questão uma realidade expressa de forma concreta e conteúdo referente 

ao contexto social dos leitores, assim como aparece nas outras edições. A linguagem direta 

ainda na pergunta, imitando uma conversa leitor-candidato. Nesse momento, o candidato sabe 

para qual público falar e, inclusive, as localidades que mais voltarão sua atenção para a leitura 

da matéria.  

Ao citar o nome do bairro, o DG aproxima o leitor/morador e realiza uma espécie de 

identificação da realidade e confirmação da credibilidade do jornal, ao mostrar que as 

denúncias/reclamações são recebidas e lidas pelo periódico.  

No box que chama às edições seguintes, a palavra “saneamento” inicialmente aparece 

empregada numa linguagem popular traduzida pelo termo “esgoto”. No entanto, verificou-se 

que nas edições seguintes às duas primeiras, o DG alterou a chamada para “saneamento”. Já a 

pergunta que caracteriza a edição, a expressão “esgoto” é mantida. Este fato remete à 

ambiguidade do DG sobre que termo utilizar. 
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Além disso, o tema também pontua exatamente seu público, uma vez que em locais 

mais nobres de Porto Alegre a população não enfrenta, habitualmente, esse tipo de problema. 

No momento em que o DG expõe um contexto social, uma história cotidiana, o leitor 

entende, ao ler a questão a ser respondida pelos candidatos, que o jornal está com a 

abordagem voltada aos seus interesses. Vale também ressaltar que essa proximidade com o 

receptor vem de herança do rádio, que recebe denúncias, expõe e conversa com seu ouvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 17 

 

Assim como a série estava presente nas páginas da edição, uma nota (Imagem 18, 

abaixo) na página 2 também fala sobre eleições. Embora a nota não possua o logotipo 

“Eleições 2012”, como na maioria das enunciações temáticas, o assunto é nítido e faz 

referência à política-eleitoral. A fala é sobre a Ficha Limpa e noticia um candidato do estado 

de Pernambuco que foi barrado, segundo tal lei. Fica implícita a importância de noticiar a 

efetividade da lei, para crédito da população, pois o caso fora do Rio Grande do Sul, fato raro 

de ser publicado no DG. 
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Imagem 18 

 

C.6) Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 19 

 

A edição do dia 14.09.2012, também é parte da série de entrevistas com os candidatos 

a prefeitura de Porto Alegre. A capa (Imagem 19), também faz uma referência ao conteúdo 

interno com a chamada de rodapé padrão das outras edições. Nessa edição, as entrevistas 

estão na página 6 e abordam a temática habitação (Imagem 20). Dessa vez, a resposta que os 

candidatos terão que dar é para pergunta: “De acordo com o Demhab
4
, Porto Alegre tem cerca 

de 430 loteamentos irregulares. Só no mês de agosto, surgiram pelo menos duas ocupações na 

Zona Norte. Qual o seu projeto para resolver este problema?”. 

                                                           
4
O Demhab é a autarquia responsável pela gestão da Política Habitacional de Interesse Social do município de 

Porto Alegre. 
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A pergunta citada norteia novamente o contexto social do leitor do DG. Neste caso, 

tanto o leitor pode ser aquele que ocupa as áreas irregulares e contra lei, quanto moradores 

próximos e preocupados com as ocupações, com possíveis desastres que possam colocar suas 

famílias em risco. Sendo assim, fica implícito que o leitor é, em sua maioria, a população que 

vivencia esses problemas de perto e estão percebendo a falta de “cuidado” da prefeitura com 

esse assunto. Além disso, o DG novamente cita uma localidade específica, a fim de tornar o 

leitor mais próximo e elucidar de forma clara onde e de que forma ocorrem os problemas 

relacionados à temática habitacional. 

Esse tema também sugere uma relação direta com o público morador de morros, 

próximo a esses locais. Dessa forma, distancia o público do DG da classe que reside em 

bairros mais nobres de Porto Alegre, que provavelmente pouco tem contato com esse tipo de 

preocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 20 

Essa edição se deteve em publicar somente a enunciação da capa e do miolo do 

periódico. Mais da metade das edições da série (4) não possuem outras enunciações além da 

programada pela chamada de capa (sem contar a edição não localizada do dia 08 e 

09/09/2012). 
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C.7) Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 21 

 

A edição dos dias 15 e 16/09/2012 (Imagem 21) também possui enunciação para as 

entrevistas internas. Como já citado anteriormente, nas edições de final de semana, o espaço 

dedicado à série de entrevistas é mais extenso, como pode se ver na matéria da série (Imagem 

22), abaixo. A matéria de costume completa uma página do periódico, e, essa, duas, sendo as 

páginas 6 e 7. Constatou-se que esse seria um padrão de final de semana após ver uma 

imagem das entrevistas do tema saúde (primeira edição da série e não localizada) na edição do 

dia 08.10.2012, no espaço “recorte e cobre”. 

A temática do final de semana que abriu a série foi saúde e o tema que fechou foi 

transporte (desta edição). Ambos possuem duas páginas dedicadas às entrevistas e o que muda 

não são o tamanho das perguntas ou das respostas. O espaço para texto se mantém igual, 

apenas as fotos dos candidatos são ampliadas e o layout da página é modificado. 

Uma novidade desta edição (Imagem 22) está no rodapé do quadro destinado a cada 

candidato. Nele, são dispostas quatro imagens closes de cada um, o que propicia o leitor ter a 

impressão que o candidato está tendo uma conversa com ele. Os closes são feitos nas mãos, 

boca, olhos, rosto, e pegam o momento que o candidato gesticula durante a entrevista. Além 

disso, essa técnica mostra ao leitor que os candidatos foram entrevistados pessoalmente e não 

apenas enviaram respostas por e-mail. 
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Imagem 22 

 

A pergunta do tema habitação (Imagem 22) se mantém no mesmo formato de contar 

uma realidade do povo e depois questionar. Nessa edição, ela é formulada da seguinte forma: 

“Seis e meia da manhã, na Avenida Assis Brasil. Ônibus superlotados e engarrafamento. A 

cena se repete na Baltazar de Oliveira Garcia, na Bento Gonçalves e na Edgar Pires de Castro. 

Qual seu projeto para qualificar o trânsito? O (a) senhor (a) pretende levar adiante o projeto 

dos portais para transbordo dos passageiros?”. A presença de duas páginas oferece mais 

visibilidade ao tema e mostra mais a “cara” dos candidatos.  

Tal construção deixa implícito que o leitor se enxerga na realidade descrita pelo DG 

nas linhas da questão. O trabalhador, que pega ônibus lotado, que acorda cedo, que enfrenta 

engarrafamentos, que precisa acordar mais cedo para ir ao trabalho devido ao trânsito, que 

precisa passar pelas ruas citadas na matéria, etc. Realidades dos leitores do DG, que gostariam 

de saber qual a solução que o governante poderia oferecer para esse “caos”. 

Todas as sete capas referentes ao período da série de entrevistas servem para mostrar 

que mesmo a política-eleitoral estando pouco presente nas edições do DG, pode-se dizer que 

de forma sazonal sua presença é intensa, tanto no miolo do periódico quanto na própria capa. 

Os sete candidatos à prefeitura de Porto Alegre responderam a mesma pergunta sobre 

a temática do dia. Percebe-se que ambos tiveram o mesmo espaço para responder e as fotos 

são apresentadas através de um clássico do jornal, a foto vazada, com recorte nas bordas. 
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Além do nome de cada candidato, o jornal frisou o partido de cada um e, uma espécie de 

agenda relatando qual era a temática que estaria por vir nas próximas páginas está presente em 

todas as sete edições. 

 

D) Edição pré-eleição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 23 

 

A capa (Imagem 23) faz referência à edição do final de semana eleitoral dos dias 06 e 

07/09/2012. Nela, a matéria de capa resume o modo enunciativo que o DG trata as notícias 

políticas momentos antes das eleições. Uma edição especial, sem muitas fotos vazadas e 

padrões costumeiros, apresenta uma foto da família Souza acompanhada do título em caixa-

baixa e sublinhado: “Os Souza vão às urnas”. 

Na capa (imagem 23) as eleições são o assunto principal e todas as demais chamadas 

remetem a ele: “domingo é dia da festa da democracia”, “o serviço das eleições”, “tem tudo 

no site do DG” e “listão dos candidatos”. No miolo do periódico cerca de dez páginas foram 

dedicadas ao assunto eleições. O tema também invade as colunas assinadas da seção “Jogo 

Total”. 

A primeira enunciação interna desta edição (Imagem 24) está na página 3 do exemplar 

e mostra uma notícia “serviço”, com horários e informações. Nessa mesma página, Antônio 

Carlos Macedo, da coluna “Chamada das Ruas”, fala sobre eleições com o título “Bom voto!” 

(Imagem 25). No texto, relembra a ditadura militar, apresentando um contexto histórico. O 

mesmo é realizado no subtítulo “Longa espera”, mas, agora, fala da importância do voto com 
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questões históricas relativas à Região Metropolitana. O texto encerra com o desejo do título: 

“Bom voto!”. 

 

 

 

 

 

 

                   Imagem 24 

 

        Imagem 25 

 

A pesquisa do Ibope falando que Fortunatti ampliou a vantagem de intenções de voto é 

o tema da matéria da página 4 (imagem 26). Diferentes tipos de gráficos com explicação 

textual foram a opção do DG. Na mesma imagem e página, ao lado direito, está uma coluna 

nomeada “Fique atento”, espécie de dicas para responder a pergunta: “No domingo, 

posso...?”. As respostas vêm ou abaixo do sim ou do não. Como exemplo pode-se citar abaixo 

do sim: “Portar, silenciosamente, bandeiras, broches e adesivos”; e abaixo do não: “Não é 

permitida a aglomeração de pessoas com propaganda de algum candidato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 26 

 

A próxima enunciação do exemplar ocupa metade de duas páginas a matéria “Tire 

suas dúvidas e vote bem” (Imagem 27) fornece serviço e informação ao leitor. Dados como 
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horário de votação; obrigatoriedade do voto; quais documentos levar; uma colinha para 

preencher; contatos do disque-eleições; locais de votação; ausência justificada; dicas e horário 

dos resultados são impressos nesse local. Tais dados reforçam o papel do DG como 

“especialista” que conversa com um amigo, de forma informal e didática. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 27 

 

A matéria abaixo (Imagem 28), que ocupa as páginas 8 e 9 completas, traz uma lista 

com todos os candidatos a vereança da capital. Os nomes estão dispostos em ordem 

alfabética, e possuem a informação do número, partido e nome do candidato. Quanto a tal 

publicação, cabe ressaltar que o DG dedica suas páginas para expor tal informação, mesmo 

sendo extensa e podendo ser encontrada em sites, o que novamente sugere que seu leitor não 

utiliza habitualmente a internet e utilizaria os dados do impresso para relembrar seu candidato 

ou conhecer outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 28 

 

A próxima matéria (Imagem 29) é a de capa da edição do final de semana eleitoral. 

Nela, um título em negrito e itálico está ressaltado no topo da foto da família Souza: “O 
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grande domingo da família Souza”. A foto de capa, por sinal, difere da do miolo. Na parte 

interna, só aparecem os membros que já tem idade para votar e na capa a família completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29 

 

A matéria (Imagem 29) oferece espaço para os membros da família exporem seus 

anseios e o que buscam nas propostas dos candidatos. Em um quadro, ao lado direito da foto, 

a família é apresentada membro a membro e, no rodapé da página, é contado o que 

vivenciaram de evolução no bairro que residem, relativo a mudanças realizadas começando 

pelo voto de cada um deles.  

Tal iniciativa do DG de mostrar os seis membros com título de eleitor e suas vivências 

reais contadas por eles mesmos sugere uma estratégia na qual o leitor, vendo seus 

semelhantes, amigos, conhecidos ou se identificando com a história, possa ter uma opinião 

positiva em relação às eleições. A ideia transmitida é exatamente que, se todos fizerem sua 

parte, algum resultado se notará. 

Além da matéria central, as páginas (Imagem 28) possuem uma coluna falando sobre a 

cobertura das eleições no site do DG. No local, é feito uma espécie de amostra de onde e o 

quê as pessoas podem encontrar no DG.com, inclusive com imagens copiadas das páginas do 

site. A atitude de relacionar o conteúdo impresso com o online é rara nas páginas do DG. 

Normalmente, as matérias informam endereços e números de telefones, o que incita dizer que 

tal opção foi selecionada por não haver como realizar cobertura em tempo real pelo Diário 

impresso. Sendo assim, a ferramenta online foi a opção. 
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Imagem 30 

 

Os recortes acima (Imagem 29) reúnem quatro colunas esportivas (“Paixão Tricolor”, 

“Paixão Colorada”, “Pedro Ernesto” e “Guerra Total”) das páginas 13 a 15. No final de cada 

uma delas, é dedicado um espaço para o logotipo “eleições 2012” e, após a imagem, é feito 

um comentário do colunista sobre o momento. Ambas as colunas são alojadas na seção “Jogo 

Total” e nunca tocam em assuntos distintos do esporte. Como a ação se repete em todas as 

colunas, indica que o DG quer atingir os leitores da seção e os que se identificam com os 

respectivos colunistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 31 

 

A matéria temática acima (Imagem 31) está na página 18 da edição do final de semana 

das eleições. Nela, o DG parece utilizar da história de Airton da Rosa Peres para despertar o 

prazer e a importância do voto nos leitores. O protagonista da matéria aparece com o título na 
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mão, sendo a 35ª vez que vai às urnas cumprir seu direito de cidadão. No meio do texto, é 

destacada a seguinte fala de Peres: “É nossa obrigação colocar pessoas de bem no poder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 32 

 

A última enunciação da edição (Imagem 32) é uma espécie de editorial da redação do 

DG. Nomeado de “conversa da redação”, ela é assinada pelo editor-chefe Alexandre Bach e 

está na página 19. O título resume seu tema: “uma edição especial para o eleitor” e vem em 

negrito. A troca do leitor por eleitor desta vez tem uma justa justificativa e quem a formula é o 

próprio editor-chefe do DG. 

É valido redigir na íntegra da “verdadeira conversa” da redação para se entender qual 

o contrato de leitura do DG para com seu leitor durante todo período eleitoral 2012. E é 

exatamente disso que Alexandre Bach irá falar: 

 

A edição de hoje é especial, praticamente toda voltada para o grande momento da 

democracia que vamos viver no domingo: a eleição de prefeitos e vereadores. Ela foi 

planejada da seguinte forma: nós, do Diário Gaúcho, não vamos votar pelos nossos 

leitores. Isso é um papel que cada um precisa assumir num país de homens e 

mulheres livres. A nossa missão, com essa edição, será de ajudar esse eleitor em seu 

ato. Assim, nas páginas, você encontrará todas as informações necessárias para 

colocar o seu voto na urna, desde o momento que sair de casa até a chegada na seção 

eleitoral. Para passarmos ao leitor mais informações além do serviço, a repórter 

Roberta Schuler saiu atrás da família Souza, cuja história está contada na página 10. 

Com ela, queremos levar nosso leitor a refletir sobre a importância do seu voto para 

a cidade. Assim como os diferentes integrantes da família, cada um de nós tem suas 

necessidades de acordo com a maneira com que vive na cidade. Por isso, é 

fundamental que cada um reflita entre as propostas apresentadas nesses meses de 

campanha e decida quais delas são as mais adequadas para que os futuros 

governantes cuidem de assuntos que dizem respeito ao nosso dia-a-dia (BACH, 

2012, p. 19). 
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Nesse trecho, o editor-chefe do DG explica ao seu leitor, de forma amigável, que a 

edição especial foi feita para ele, com o intuito de auxiliar tanto no momento do voto quanto 

na decisão final. Ele relata a importância do voto, de votar com consciência, e que a missão 

do DG é exatamente fazer com que seu leitor exerça a cidadania. 

O próximo tópico “carta”, escrita aos leitores, é precedido de um subtítulo em negrito 

e sublinhado, porém em letras pequenas: “Descanso ou não?”. Nele, Alexandre Bach retoma a 

rotina do DG durante o período eleitoral 2012, parecendo utilizar uma estratégia de 

aproximação com seu leitor. 

 

A edição de hoje também marca o final de uma jornada que começou há dois meses. 

Nesse tempo todo, a equipe do Diário Gaúcho procurou orientar os seus leitores 

sobre o processo eleitoral e abriu espaço para o debate de ideias, como a série de 

entrevistas com os sete candidatos a prefeito de Porto Alegre. O trabalho da Redação 

foi conduzido pelos editores Luiz Carlos Domingues e Cáren Cecília Baldo. Coube a 

Cáren, por exemplo, ouvir a gravação de todas as conversas feitas com os candidatos 

e passá-las para o papel. A editora Flávia Kampff teve igualmente uma tarefa árdua: 

ajustar nas paginas as listas dos candidatos. Já antecipo que elas se repetirão na 

edição de segunda-feira, com a relação completa de todos os votos dos candidatos a 

vereador de Porto Alegre e de todos os eleitos nas principais cidades do Interior e da 

Região Metropolitana. Passada a eleição, a segunda será de descanso merecido para 

Cáren, Flávia e Luiz. A menos que tenhamos um segundo turno em Porto Alegre. Aí 

o trabalho continua. Mas isso só as urnas dirão. Bom voto no domingo. (BACH, 

2012, p. 19). 

 

Na página anterior, Alexandre Bach comenta ao menos três pontos que é válido 

ressaltar nesta pesquisa. O primeiro foi que o DG iniciou sua cobertura faltando dois meses 

para as eleições, e não três. O segundo e o terceiro ponto são: os dados apresentados falando 

que pelo menos três editores trabalharam nessa subseção e que o objetivo da série de 

entrevistas que foi “abrir espaço para o debate de ideias”. 

No final da “conversa”, o editor-chefe se despede tão amigável como foi em toda 

escrita de seu texto. Durante cada palavra, é possível bater um papo com ele e não 

simplesmente ler uma escrita amarrada e objetiva.  
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E) Edição pós-eleição  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 33 

 

A última edição desta análise vem tão carregada de material relacionado às eleições 

quanto a anterior (edição pré-eleição). Mas agora é sobre o pós-eleição. Fala-se do exemplar 

da segunda-feira pós domingo eleitoral, dia 08.10.2012 (Imagem 33). Nele aparecem diversas 

enunciações sobre política, tabelas, matérias temáticas e notas.  

A capa (Imagem 33) possui a foto do prefeito reeleito de Porto Alegre e seu vice. O 

título apresenta criatividade, e vem com sublinhado verde e letras amarelas em negrito: “A 

copa é de Fortunatti”. Abaixo da foto-destaque, as chamadas “Os votos de todos os candidatos 

em Porto Alegre”, “Veja como ficaram as prefeituras das capitais” e “A relação dos eleitos 

nas cidades da Região Metropolitana” acompanham uma foto do prefeito eleito de Canoas, 

Jairo Jorge. 

Além da capa, outras enunciações estão no corpo do jornal. A matéria da página 2 

(Imagem 34) é uma charge do prefeito atendendo o eleitor. Nela, Oliveira, autor da sátira, se 

refere ao político como se no dia após vencer a eleição não se lembrasse do eleitor que o 

elegeu. A ação sugere que o leitor do DG realmente pensa que isso possa acontecer. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 34 



 

66 

 

Outra enunciação, que está na página 3 da edição, é a matéria de capa (Imagem 35). O 

texto da matéria fala um pouco de Fortunatti, com minibiografia, e possui títulos e subtítulos 

do gênero: “Fortunatti vence logo de primeira” e “„Fortunatão‟ ganhou as ruas da Capital”. 

Além disso, um quadro com a quantidade de votos de todos os candidatos a prefeito está em 

uma tabela na página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 35 

 

Uma coluna nomeada “recorte e cobre”, ainda nessa página, é o destaque. Explica-se: 

nela a estratégia do DG de estabelecer uma relação direta com o leitor, utilizando o 

imperativo e ressaltando o direito do sujeito de cobrar as promessas feitas pelos candidatos 

fica ainda mais clara. Nesse espaço, todas as temáticas da série de entrevistas estão presentes 

como subtítulos e com uma espécie de resumo dos pontos respondidos por Fortunatti. Nessa 

coluna, ainda, o DG orienta onde o leitor pode cobrar as propostas, por meio de endereço e 

telefone, sem citar endereço eletrônico. 

A “listinha” com os vereadores eleitos de Porto Alegre vem acompanhada de suas 

respectivas fotos, quantidade de votos, nome e partido está na página 4 da edição (Imagem 

36). Além dessa, outra enunciação é a matéria da página 6 (Imagem 37) “dos Souza”, 

continuação da capa/matéria (Imagem 23 e 29) da edição pré-eleição. O título dessa matéria 

diz: “Os Souza: com dever cumprido” e acompanha os integrantes da família na votação. Ao 

lado dessa notícia, outras sobre eleições com abordagens diversas ocupam a página: “Situação 
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confusa em Novo Hamburgo”, “Operação para limpar as ruas” e “Sem festa de vitória” são as 

outras notícias. 

A construção de uma matéria seriada que aparece em duas edições sugere outra 

estratégia do DG. Nessa, a família Souza é a protagonista e representa uma realidade 

brasileira de família numerosa e comprometida com a cidadania. Muitos leitores do DG 

podem se identificar com esse retrato, usando disso para se aproximar mais ainda das ações 

do periódico. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagem 36                                    Imagem 37 

 

A matéria que ocupa a página 8 da edição (Imagem 38) possui um gráfico-mapa para 

expor as eleições pelo país. As fotos que acompanham a página são referentes à notícia 

“surpresa na disputa paulista”, falando do resultado nas urnas de São Paulo. A seguinte 

(Imagem 39) mostra o quadro de vereadores de Porto Alegre conforme votos na página 9 da 

edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 38 
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A matéria seguinte (Imagem 39) mostra o quadro de vereadores de Porto Alegre 

conforme número de votos. Essa está na página 9 da edição. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 39 

As páginas 10 e 11 da edição (Imagem 40) correspondem a última edição analisada 

nesta pesquisa. Ela é um quadro explicativo dos candidatos vencedores em toda Região 

Metropolitana.  Os quadros são baseados nos dados do TSE – Tribunal Superior Eleitoral e 

relata a situação política pós-eleição de 53 municípios gaúchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Imagem 41 

                                           Imagem 40 

 

A coluna “Chamada das ruas” (Imagem 39), acima, também vem com assunto 

eleitoral. Acoplada na página 12 da edição, o redator da coluna, Antonio Carlos Macedo, a 

titula de “sem surpresa” para falar da eleição para o executivo e “Derly e Villela” para falar 

do legislativo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As campanhas municipais representam um futuro imediato, uma proximidade com o 

político. Em uma democracia tão jovem quanto a brasileira, saber o que está acontecendo no 

seu bairro, na sua rua, na praça que você frequenta, torna-se fundamental para o entendimento 

das decisões sobre a vida pública no país. Uma política local é o que mais interessa aos 

eleitores, e isso torna as eleições municipais o mais importante pleito. 

Por outro lado, o motivo pelo qual as pessoas estão cada vez mais descrentes na 

política parece ser nítido: tanta corrupção, tanto roubo, tanta falta de comprometimento com a 

população. Esse cenário divulgado pela mídia parece reunir razões que levam a perguntar: 

Que democracia é essa? Onde encontrar a razão para votar? 

Frente a esse crescente desinteresse, e considerando-se os objetivos desta monografia, 

entende-se que a cobertura eleitoral diária não foi o objetivo do Diário Gaúcho durante as 

eleições de 2012. O jornal usou de uma estratégia pontual ao reunir as questões que 

considerou mais importantes ao pleito em uma série de entrevistas com os candidatos à 

prefeitura de Porto Alegre, cerca de um mês antes das eleições. Além disso, manteve a 

veiculação de notícias sazonais para continuar informando, sem “abusar” do tema eleições.  

O contrato de leitura do DG foi o de identificar o que seus leitores gostam e garantir 

seu público através da manutenção das temáticas frequentemente publicadas. Dessa forma, 

não “importunou” seus leitores com assuntos desse cunho - o que sempre acontece por meio 

das campanhas publicitárias eleitorais –, em detrimento dos demais interesses dos mesmos.  

No tocante às notícias sobre eleição, objetivou informá-lo com itens muito bem selecionados, 

assumindo um papel educativo, ao usar uma linguagem didática para instruí-lo sobre um voto 

consciente e, ainda, alertá-lo da importância de seu voto. Assim, assegurou uma 

“cumplicidade” com o leitor, firmando um contrato de leitura. Literalmente falando, é isso 

que o DG faz. Não importa qual o assunto, sempre o leitor será ouvido e a abordagem será a 

que ele “escolheu”, uma vez que o jornal insiste em saber a sua opinião. Constatou-se uma 

alta receptividade do leitor através de cartas, e-mails, redes sociais e telefone, expressando 

suas preferências sobre as publicações. 

O Diário Gaúcho é um jornal impresso popular e que parece “honrar” essa 

classificação. Feito para o popular, e muitas vezes pelo popular, ele muito se assemelha à Era 
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do Rádio. A oralidade do aparato de ondas sonoras agora foi transpassada para o português 

escrito, sem perder sua coloquialidade e proximidade com o ouvinte/leitor. 

Também o tema eleições, quando abordado durante uma semana, foi a “cara” do rádio. 

Uma única pergunta, objetiva e com respostas curtas marcaram as entrevistas com os 

candidatos à prefeitura de Porto Alegre. A linguagem simplificada e próxima ao cotidiano do 

leitor também é muito utilizada em todas as matérias analisadas.  

As enunciações do jornal, unidas, formam um contrato de leitura. E essas evidenciam 

um periódico objetivo, claro e “certeiro”, que principalmente, ao invés de simplesmente 

transmitir a notícia, utiliza a informalidade para levar à informação ao seu público. Conversas 

como se ouve no rádio, ou em casa, ou em um bate-papo na televisão. Um bate-papo 

informal, informativo e com linguagem, expressões e fotos dentro de gostos populares. Esse 

popular entende-se como aquilo que vem do povo, sendo este aquele que está na rua, que 

forma o Brasil e tantos outros países. Os textos do DG são lidos porque falados na rua. As 

suas expressões são encontradas em falas informais do cotidiano das camadas populares, e as 

fotos são retratos diários desse mesmo dia a dia.  

Se as pessoas possuem um pré-conceito com o DG, ele, por sua vez, exclui quaisquer 

possibilidades de tê-lo. O jornal enuncia qualquer assunto, da capa ao miolo. Por isso, o 

movimento de analisar todo o jornal para responder o problema proposto nesta pesquisa. 

Mesmo tendo constatado que as notícias político-eleitorais não foram habituais, 

observou-se que ocorreram mudanças na rotina do jornal no período em questão. Cada nota, 

notícia, ou a entrevista especial publicada, se tornou pauta dentro da perspectiva do contrato 

de leitura do jornal com o seu leitor. 

A temática habitação, assim como outras escolhidas (sambódromo, saneamento, 

cultura, segurança, saúde e transporte), estão voltadas para as preocupações imediatas do 

público-leitor específico do  DG. Cada pergunta aos entrevistados corresponde à uma suposta 

preocupação de uma comunidade, de um grupo de atores sociais que tem expectativas em 

relação ao poder público.  

Nota-se na “conversa com a redação”, publicada na edição de final de semana eleitoral 

e escrita pelo editor Alexandre Boch, que o DG enuncia o seu compromisso “didático-

cidadão” com o seu leitor. Um compromisso que, segundo o jornal, vai além da informação, 

elencando assuntos e posicionamentos que teriam em vista contribuir para formação de 

cidadãos conscientes. Ao descrever a rotina da produção dos editores e dos jornalistas que 
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cobriram as eleições, o DG aproximou os leitores do fazer jornalístico, enunciando o seu 

papel de orientador/educador desse mesmo público. 

O DG 2012 não exclui de suas páginas o sensacionalismo. Muitas vezes utiliza 

expressões “chulas” nos títulos, mas não deixa de trabalhar com a informação. Seus conteúdos 

eleitorais, mesmo nem sempre presentes, são objetivos e apontam para necessidade de se 

viver a política e do porquê participar do pleito. O periódico publica a realidade como o 

mensalão, a ficha limpa, em entre outros já mencionados, mas incita o seu público a entender 

que cada um pode fazer uma grande diferença. 

Parte-se do pressuposto que notícias políticas (mensalão, corrupção...) pertencem a um 

quadro de publicação permanente e política eleitoral (que em 2012 possuiu um selo no DG) se 

adequa a uma cobertura temporária. Assim, uma leitura atenta foi precedida de um 

levantamento das notícias com o selo “eleições 2012”, como se percebe nas páginas acima.  

O DG não “recheou” seus exemplares dos três meses de campanha eleitoral 

(equivalente a 90 edições) com material político-eleitoral, mas não excluiu a confecção de 

enunciações referente á temática. O periódico citou eleições pontualmente e em momentos 

raros, frente à totalidade de exemplares, escolhendo momentos para aplicá-la com maior 

intensidade, o que sugere uma intenção de não importunar seu leitor, o qual aparentemente o 

DG mostra conhecer muito bem. 

Esperava-se, inicialmente, encontrar enunciações mínimas ou nulas nas páginas do 

DG. Mesmo os números concordando com a afirmação inicial, parece que o DG deixa 

implícito seu papel publicando seu material político-eleitoral pontual, mas efetivamente. A 

proposta geral do DG aparenta ser oferecer um resumo das propostas dos candidatos nos 

temas e abordagens que mais poderiam interessar e preocupar seus leitores. 

Sendo assim, dois pontos são fundamentais para temática que aqui se abordou: a 

construção da ideia do jornalismo popular e crescimento profissional. Explica-se: o 

jornalismo é cheio de surpresas e, mesmo achando que conceitos estão prontos, foi construída 

uma ideia sobre o jornalismo popular diferenciada e distante do rotulo de sensacionalista. Tal 

especialidade parece ser fundamental para um desenvolvimento social, e utiliza dessa 

responsabilidade com muita sabedoria. O outro ponto diz respeito ao profissional formado 

dentro da academia que, através do contato com um estudo tão profundo, é capaz de entender 

sua profissão e crescer dentro dela. 
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ANEXO  

 

ANEXO A - Outras capas do DG analisadas na pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Diário Gaúcho, 25-26 Ago. 2012, p. 1.         Fonte: Diário Gaúcho, 1º-2 Set. 2012, p. 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Diário Gaúcho, 18 Set. 2012, p. 1.               Fonte: Diário Gaúcho, 26 Set. 2012, p. 1. 


