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RESUMO 

 

Neste trabalho realizaremos uma descrição dos modos de construção midiática de dois jornais 
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, A Razão e Diário de Santa Maria. Nosso principal objetivo 
é observar e efetuar uma leitura analítica de como cada uma destas mídias construiu durante a 
eleição presidencial de 2006 a sua cobertura e quais as abordagens dadas, baseada na análise de 
discurso da escola francesa. Analisaremos o período de 30 de setembro a 30 de outubro, quando 
aconteceu o segundo turno do pleito. A eleição teve Luís Inácio Lula da Silva (PT), disputando 
a reeleição e que esteve envolvido em diversos escândalos anunciados pela imprensa em 2005, e 
Geraldo Alckmin (PSDB), em busca da presidência pela primeira vez, como candidatos. 
Realizamos uma leitura analítica da cobertura deste período em três capas e nas matérias da 
editoria de política relacionadas às manchetes. Percebemos que o jornal Diário de Santa Maria 
usa temas mais polêmicos, caracteriza e adjetiva os personagens das reportagens. Em 
contrapartida, possui uma cobertura mais abrangente, especialmente com a criação do Diário do 
Eleitor. Já o jornal A Razão preza por uma cobertura mais simples, sem detalhamento dos fatos, 
mais próxima da imparcialidade.  
 

 

Palavras-chave: Eleições presidenciais. Jornais diários. Leitura analítica. Análise de discurso. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho a seguir trará uma descrição dos modos de construção midiático de dois 

jornais impressos diários de Santa Maria durante a eleição presidencial de 2006 com base na 

análise de discurso. Os jornais A Razão, com 72 anos, e o Diário de Santa Maria, com cinco 

anos de existência na cidade, serão analisados.   

A escolha do nosso tema de pesquisa partiu da observação diária e de uma inquietação 

pessoal através do nosso trabalho na assessoria de imprensa da prefeitura de Santa Maria desde 

2004. Acreditamos que, por ser uma administração considerada de esquerda, liderada pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), havia a suspeita que algumas vezes as realizações positivas do 

Executivo não ganhavam visibilidade, já os problemas ganhavam destaque. Devido ao nosso 

envolvimento permanente na assessoria, por questões éticas, não quisemos fazer uma análise 

que envolvesse este trabalho de análise do que ganhava ou não destaque nos jornais da cidade e 

o porquê. Portanto, decidimos então fazer uma leitura analítica dos modos de construção da 

cobertura eleitoral nos jornais diários da cidade em 2006. Os candidatos eram o então presidente 

Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), em busca de sua primeira disputa 

presidencial.  

Escolhemos esta eleição por se tratar de um pleito especial, que teve diversos escândalos 

anunciados e denunciados pela imprensa anteriormente envolvendo um dos candidatos à 

presidência, Luís Inácio Lula da Silva. Talvez um marco na história da comunicação e da 

política. Podemos citar dois períodos em que a imprensa esteve tão ligada à política e às 

eleições, como neste caso: a campanha pelas Diretas Já em 1984, no período pós-Ditadura 

(1964), e na eleição para presidente em 1989, quando Lula e Fernando Collor de Mello eram os 

principais candidatos.  

Queríamos saber como a imprensa local trataria a questão da eleição de um candidato 

dito de esquerda, supostamente envolvido nos escândalos, e outro de direita, um candidato 

novo. O contato diário com os dois principais jornais escolhidos para a análise - o Diário de 

Santa Maria e A Razão, que chamaremos de DSM e AR, respectivamente – foi outro motivo 

que nos levou a fazer este trabalho.  

O período escolhido para a análise foi de 30 de setembro a 30 de outubro de 2006, 

quando o primeiro turno já havia sido concluído e o segundo turno confirmado para o dia 29 de 



outubro. Abordaremos a construção das estratégias discursivas dos veículos através da 

elaboração das manchetes de capa, da construção dos títulos das matérias da editoria de política 

e das reportagens da mesma. Serão levadas em consideração as principais manchetes da capa de 

cada edição no período citado que estiverem relacionadas à principal matéria da editoria. 

Escolhemos os títulos por serem a palavra da empresa, onde ela é mais perceptível, e são 

elaborados pelos editores, cargos de confiança do jornal, instituindo, assim, um espaço informal 

de opinião. Por isso, focaremos nossa análise nos títulos e manchetes, não esquecendo de parte 

integrante e fundamental: o texto. 

No ano de 2006, quando a corrupção levou a população do Brasil a se interessar por 

política e buscar a valorização e retribuição do voto, escolhemos os jornais DSM e AR para 

mostrar como foram realizadas as coberturas deste período e quais suas principais estratégias.  

Nossa pesquisa contribuirá para o aumento dos estudos das questões relativas ao 

processo de interação entre mídia e política. Ainda colaborará no entendimento das relações 

entre a imprensa local e os políticos, auxiliando os estudos dos efeitos e das relações dos 

resultados eleitorais que surgem no Brasil nos últimos anos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A FUNÇÃO DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA: DISCURSO DAS 

MÍDIAS E A PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 

Ao fazer uma análise do discurso jornalístico em relação ao Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), Mariani (1998) destaca que nos dias de hoje não se nega a atuação da mídia e 

da imprensa nas decisões políticas do país. Segundo ela, se antes a imprensa se posicionava 

como um veículo imparcial e neutro, hoje ela assume seu lado interpretativo e cada um toma sua 

direção política prioritária. Ela ainda cita: “sem dúvida, está cada vez mais em evidência esse 

aspecto do entrelaçamento entre os eventos políticos e a notícia: a imprensa tanto pode lançar 

direções de sentidos a partir do relato de determinado fato como pode perceber tendências de 

opinião ainda tênues e dar-lhes visibilidade, tornando-as eventos-notícias”. (MARIANI, 1998, 

pág. 59)  



Mariani vai mais longe ainda dizendo que a mídia e a imprensa organizam “filiações de 

sentidos” para determinados acontecimentos não apenas em busca da memória do leitor, mas 

também no que diz respeito aos desdobramentos futuros, no que tudo isso vai ou pode dar. Para 

ela, a produção de sentidos da notícia dos fatos se realiza a partir de um jogo de influências 

onde atuam as impressões dos próprios jornalistas – considerados por ela como sujeitos 

políticos -, dos leitores e da linha política dominante num jornal. Por outro lado, conforme 

Mariani, a imprensa pode ser utilizada por certos partidos políticos como meio de divulgação de 

notícias impostas por eles.  

Segundo ela, o discurso jornalístico é considerado uma modalidade de discurso sobre, 

pois o jornalista projeta a imagem que vê, como observador imparcial, e coloca ao mundo como 

objeto singular. Os discursos sobre, para Mariani, atuam na institucionalização dos sentidos, 

com efeito linear e homogêneo, são discursos intermediários, pois se situam entre o discurso de 

origem (o fato) e o interlocutor. Ainda segundo a autora, os discursos jornalísticos representam 

autoridade de onde é transmitido conhecimento. A interdiscursividade, para Mariani, pode ser 

reconstruída através da análise dos processos parafrásticos presentes na cadeia intertextual que 

vai se construindo ao longo do tempo. (MARIANI, 1998, pág. 60) Ainda sobre o discurso 

jornalístico, Mariani afirma que ele contribui na constituição do imaginário social e na 

cristalização da memória do passado e na construção da memória no futuro. (MARIANI, 1998, 

pág. 61)  

Fazendo uma analogia ao discurso pedagógico, Mariani ressalta que as citações de 

autoridades e afirmações categóricas são vistas pelos alunos (no nosso caso, leitores) como 

verdades incontestáveis, sem poder fazer qualquer questionamento. No jornal é a mesma coisa, 

o que está escrito ali é a verdade para aquele leitor que optou por determinado veículo e ele não 

contestará a informação, ao contrário, a defenderá quando for colocada em alguma discussão. 

Nesta relação leitor/jornal, aluno/professor, é como se o leitor/aluno não fosse capaz de debater 

e contrariar o que lhe está sendo imposto, como se ele não soubesse votar e precisasse de um 

“empurrão” da imprensa. (MARIANI, 1998, pág. 62) 

Segundo Mariani, cabe ao discurso jornalístico organizar e ordenar diariamente os 

acontecimentos, de modo a mostrar que pode haver mais de uma opinião/explicação para o fato 

em questão, mas nunca um fato diferente do que foi relatado. Dizendo de outro modo, a autora 

fala que a “objetividade” – aliás, a falsa objetividade -, sua evidência de visibilidade, resulta 



inevitavelmente de um gesto interpretativo que se dá a partir de um imaginário já constituído. 

Sendo assim, seguindo Mariani, ao relatar os acontecimentos, os jornais já estão exercendo uma 

determinação nos sentidos. (MARIANI, 1998, pág. 63) 

 
O que constitui uma propriedade do discurso jornalístico então? É a sua submissão ao 
jogo das relações de poder vigentes, é sua adequação ao imaginário ocidental de 
liberdade e bons costumes. É, também, o efeito de literalidade decorrente da ilusão da 
informatividade. (MARIANI, 1998, pág. 63) 

 

A autora ainda relaciona as formas de identificação do sujeito/leitor com a reportagem 

narrada pelo jornal e o objeto narrado, como se o leitor estivesse compartilhando a cena ou 

como se houvesse um acordo prévio com relação aos sentidos produzidos por ele. (MARIANI, 

1998, pág. 64) Esta cumplicidade do leitor com o veículo de comunicação é dada seguindo três 

partilhas, segundo Mariani: está sendo partilhado um saber comum a todos com a utilização do 

verbo na primeira pessoa do plural (nós); um saber evocado sobre algo específico e um saber 

pré-construído. Para ela, fatos podem criar notícias e vice-versa, mas cada situação que é dita 

pelo jornal depende das possibilidades enunciativas de cada formação social em cada período da 

história. Cabe a nós saber como se deu a produção desses enunciados e como eles singularizam 

os acontecimentos, fixando-lhes uma memória e criando a ilusão de que, literalmente, espelham 

uma realidade exterior ao sujeito. (MARIANI, 1998, pág. 65) 

Para Mariani, a chamada “imprensa de referência” enuncia de um lugar historicamente 

constituído e o faz em nome de determinados segmentos da sociedade.  

“O discurso jornalístico desempenha um papel importante na produção/circulação de 

consensos de sentido. Isto perpassa os jornais como um todo – apesar das diferenças existentes 

em termos de posicionamento político de cada jornal – e organiza uma direção na produção de 

sentidos políticos”, relata a autora. Mariani ainda frisa que nada é neutro nem transparente 

quando se trata da prática discursiva: “os sentidos se produzem em formações discursivas, são 

regulados por rituais históricos, são mobilizados interdiscursivamente enquanto exterioridade 

que afeta constitutivamente o sujeito”. Isto quer dizer, conforme Mariani, que o discurso 

jornalístico já tem uma memória própria, da instituição imprensa, agindo na produção das 

notícias. (MARIANI, 1998, pág. 66)  

Mariani ainda cita que a memória atua como um filtro na significação das notícias, no 

modo com o mundo é significado pelo leitor/sujeito. (MARIANI, 1998, pág. 67) 



A autora ainda faz um apanhado da noção de informação e das leis de liberdade de 

imprensa conquistadas. Para ela, a noção de informação jornalística precisa ser avaliada como 

decorrência destas leis que constituem a idéia de liberdade presente na instituição imprensa. O 

ato de comunicar/informar/noticiar são resultantes de um controle externo, vindo de diversos 

setores da sociedade, e também de um controle interno da própria atividade jornalística. 

(MARIANI, 1998, pág. 73)  

Desde a vinda de Dom João VI, com a criação da Gazeta do Rio de Janeiro, a voz oficial 

do governo, os jornais são submetidos ao poder vigente e têm a preocupação de atender as 

idéias dos seus donos, garante Mariani. (MARIANI, 1998, pág. 79) Segundo ela, ainda, temos a 

ilusão do jornalismo-verdade, a ilusão de que os jornais são apenas testemunhas, meios de 

comunicação ou veículos informativos. A imprensa, segundo a autora, possui um caráter 

ideológico e não um compromisso com a verdade, pois faz circularem sentidos que a interessam 

e finge que contribui com a construção da verdade. (MARIANI, 1998, pág. 81) 

Por isso, conforme Mariani, entendemos que noticiar, no discurso jornalístico, é tornar 

os acontecimentos visíveis de modo a impedir a circulação de sentidos indesejáveis, ou seja, 

determinar um sentido, cujo modo de produção pode ser variável conforme cada jornal, mas que 

estará sempre submetido às injunções das relações de poder vigentes e predominantes. Segundo 

Mariani, os jornais tendem mais à esquerda ou direita e são adequados aos diferentes grupos de 

leitores. (MARIANI, 1998, pág. 82) 

Para Mariani, no discurso é necessário um “ego” para desencadear o processo de 

subjetivação na língua. Segundo ela, a enunciação representa o gesto locutor em se apropriar da 

língua, fazê-la entrar em funcionamento e, assim, constituir-se como sujeito. “Ao dizer o ‘eu’ o 

locutor institui o ‘tu’, que por sua vez dirá ‘eu’, e assim sucessivamente”, explica Mariani 

referindo-se ao “ego”. (MARIANI, 1998, pág. 87) Por outro lado, complementa Mariani, é 

necessário que o receptor esteja ligado de alguma maneira ao enunciador para que a mensagem 

seja entendida e produza, através do discurso jornalístico, um consenso. (MARIANI, 1998, pág. 

88)  

Mariani apud Ducrot (1977), analisa mais a lingüística do que o discurso jornalístico, 

mas cabe no trabalho proposto, quando fala do ato específico do implícito, o que não é dito que 

acaba sobrepondo-se ao explícito, conduzido pelo interlocutor, ou seja, o jornalista. Segundo a 

autora, existem dois tipos de implicitação: o do enunciado, quando o implícito é colocado em 



meio ao explícito, cuja existência é indiscutível, e quando o implícito é fundado na enunciação, 

chamada por Ducrot de “subentendidos do discurso”. (MARIANI, 1998, pág. 89) Segundo a 

autora, o interesse principal do interlocutor (o jornalista) é convencer os leitores do que ele 

acredita na sua argumentação, organizando os limites do diálogo e impondo uma ideologia, 

aliás, a sua ideologia. (MARIANI, 1998, pág. 89-90) 

Para a construção dos enunciados, Mariani frisa que eles não são criados isoladamente, mas sim 

em meio às práticas sociais e históricas do interlocutor. “É na história enquanto modo de 

produzir sentido que se dá o aparecimento de um (ou vários) enunciado constituindo o 

acontecimento sócio-histórico”, relata. (MARIANI, 1998, pág. 92) Conforme a pesquisadora, o 

jornalismo é heterogêneo durante seu processo de produção, mas resulta em uma enunciação 

homogênea como produto final. Ela ainda refere-se à imprensa, que busca por todos os meios, 

através de seu discurso institucional específico, “apagar” o posicionamento dos jornalistas nos 

enunciados, assim como qualquer relação com o posicionamento de seus articulistas, cronistas, 

chargistas, formando um conjunto de vozes único, com um resultado textual final homogêneo. 

Ainda segundo Mariani, o jornal preferido, escolhido para ser lido diariamente pelo leitor, é 

aquele cujos sentidos vão ao encontro da formação discursiva1 dele. (MARIANI, 1998, pág. 93-

94)  

 
Basicamente, buscamos evidenciar até o presente momento que o discurso jornalístico, 
enquanto forma de manutenção de poder atua na ordem do cotidiano, pois além de 
agendar campos de assuntos sobre os quais os leitores podem/devem pensar, organiza 
direções de leituras para tais assuntos. No dia-a-dia, o leitor comum nem sempre tem 
como perceber os processos de filiação dos sentidos, os deslocamentos e re-
alocamentos de memória, reforçando a ilusão de unidade e transparência na relação das 
multiplicidades do presente e das indicações do que pode vir a ser [...] Encontra-se, no 
discurso jornalístico, uma discursivização do cotidiano que se apaga para o leitor (e 
para o próprio sujeito que enuncia da posição jornalística) e é nesta discursivização – 
um falar sobre de natureza institucional – que os mecanismos de poder vão tanto 

                                                
1 VER Pêcheux (1988) – Formação discursiva é a manifestação, no discurso, de uma determinada formação 
ideológica em uma situação de enunciação específica. A FD é a matriz de sentidos que regula o que o sujeito pode 
e deve dizer e, também, o que não pode e não deve ser dito (Courtine, 1994), funcionando como lugar de 
articulação entre língua e discurso. Uma FD é definida a partir de seu interdiscurso e, entre formações discursivas 
distintas, podem ser estabelecidas tanto relações de conflito quanto de aliança. Esta noção de FD deriva do conceito 
foulcaulteano (1987) que diz que sempre que se puder definir, entre um certo número de enunciados, uma 
regularidade, se estará diante de uma formação discursiva. Na AD este conceito é reformulado e aparece associado 
à noção de formação imaginária. 

 



distribuindo os espaços dos dizeres como silenciando, localmente, o que não pode e 
não deve ser dito. (MARIANI, 1998, pág. 96-97) 

 

Para Mariani, no discurso jornalístico a linguagem se pretende neutra, mas acaba 

engessando as experiências sociais conforme uma ótica pré-determinada. Aproximando-se da 

AD, Mariani entende que o narrar é uma prática social que se discursiviza em torno da troca de 

experiências sociais, podendo estar ligado ao relato de um evento; a prática narrativa produz 

uma verdade local ao se constituir na forma de um discurso sobre; uma narrativa nunca se 

encontra isolada de outras e o que as entrelaça pode ser da ordem do histórico e do inconsciente; 

mais do que a análise de narrativas, isoladas ou em conjunto, o que está em jogo, segundo 

Mariani, é a análise de processos narrativos; as narrativas e os narradores se encontram 

assujeitados a processos histórico-ideológicos que os ultrapassam; a prática de narrar, no sentido 

de tornar algo (cuja ocorrência já se deu) conhecido, é atravessada pela memória discursiva 

constitutiva do imaginário social; e toda a narrativa é incompleta, completando-se ilusoriamente 

na voz de cada narrador e de cada ouvinte a cada narração. (MARIANI, 1998, pág. 105-106) 

Um dos autores mais citados em relação ao discurso das mídias, o francês Patrick 

Charaudeau (2006), no livro Discurso das Mídias, fala que a informação e comunicação 

remetem a fenômenos sociais, pois são um suporte organizacional que se apossam dessas 

noções para integrá-las em suas mais diversas lógicas, sejam elas econômica – fazer viver uma 

empresa (os meios de comunicação são empresas) -, tecnológica – estender a qualidade e a 

quantidade de sua difusão – e simbólica – servir ao povo, a chama democracia cidadã. Devido a 

isso, as mídias se tornam alvo de atenção e passam a ser, para o mundo político especialmente, a 

porta voz da visibilidade social dos políticos, usada para gerir o espaço público.  

 
Abordar as mídias para tentar analisar o discurso de informação não é uma tarefa fácil. 
É mesmo mais difícil do que abordar o discurso político. Isso porque, enquanto se 
admite no mundo político, de maneira geral, que o discurso aí manifestado está 
intimamente ligado ao poder e, por conseguinte, à manipulação, o mundo das mídias 
tem a pretensão de se definir contra o poder de manipulação. Entretanto, as mídias são 
utilizadas pelos políticos como um meio de manipulação da opinião pública – ainda 
que sejam para o bem-estar do cidadão; as mídias são criticadas por constituírem um 
quarto poder; entretanto, o cidadão aparece com freqüência como refém delas, tanto 
pela maneira como é representado, quanto pelos efeitos passionais provocados, efeitos 
que se acham muito distantes de qualquer pretensão à informação. (CHARAUDEAU, 
2006, pág. 17) 

 



Charaudeau ainda complementa, prosseguindo na exploração do discurso de informação 

midiática, que as mídias não são uma instância de poder, que elas manipulam tanto quanto 

manipulam a si mesmas e não transmitem o que ocorre na realidade social. Em relação à 

afirmação de que as mídias não são instâncias de poder, Charaudeau salienta que o poder jamais 

é exercido por um único indivíduo, mas, sim, pela instância onde ele se encontra, da qual tira 

forças. Conforme ele, para que a imprensa exerça algum tipo de gerência e/ou influência no 

comportamento dos indivíduos, é necessário que ela demonstre uma vontade coletiva de guiar e 

orientar os comportamentos, em função de valores compartilhados. Por exemplo, com leis, 

citando as jurídicas, religiosas, entre outras, que possuem regras morais, disciplinares e táticas. 

As mídias, segundo o autor, não constituem uma instância que não promulga nenhuma regra de 

comportamento, nenhuma norma ou sanção. As mídias e a figura do jornalista não têm nenhuma 

intenção em relação a qualquer orientação ou imposição, mas sim de denúncia do poder. Ele 

ainda completa: “sendo assim, de onde vem a designação de ‘quarto poder’? Seria porque se 

presta, sem querer, a uma manipulação de consciências?”. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 18) 

O francês ainda destaca um segundo ponto: as mídias manipulam tanto quanto 

manipulam a si mesmas. Para este jogo, Charaudeau explica que deve existir um manipulador, 

que tenha uma tática e um projeto, e um manipulado. A intenção do manipulador não seria 

conhecida, pois ele não tem intenção de declará-la, então, somente o manipulado poderá 

confirmar que realmente existe uma manipulação. Supondo isso, Charaudeau diz que o 

jornalista escreve para alguém e que a informação confirma seu grau de intensidade quanto 

maior for o grau de ignorância do receptor. Diante disto, a informação midiática está diante de 

uma contradição, segundo o autor: se escolhe dirigir-se a um alvo constituído pelo maior 

número de receptores possível, deve basear-se no que se chama de “hipótese fraca” sobre o grau 

de saber desse alvo e, logo, considerar que ele é pouco esclarecido. Ou se a instância midiática 

escolhesse fornecer informação com alto teor de saber, partiria de um pressuposto forte do saber 

do receptor. Charaudeau ainda frisa: “e como atingir a maioria?”. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 

18) 

Ele complementa afirmando que as mídias não transmitem o que ocorre realmente, mas 

impõem o que constroem do espaço público. Isso quer dizer que a informação, para o autor, é 

essencialmente uma questão de linguagem, que não é transparente ao mundo, pois constrói uma 

visão, um sentido particular do mundo, conforme a pessoa que relata o fato. Para o autor, a 



busca por mostrar tudo a qualquer preço, tornar visível o invisível e selecionar o que dá mais 

impacto fornece uma visão fragmentada do espaço público, adequada aos objetivos das mídias, 

bem afastada do reflexo fiel da realidade. Ele ainda compara a mídia a um espelho deformante 

que, à sua maneira, relata somente um fragmento amplificado, simplificado e estereotipado do 

mundo. “Com isso, as mídias não são a própria democracia, mas o espetáculo da democracia, o 

que talvez seja, paradoxalmente, uma necessidade”. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 20) Isso 

ocorre, segundo Charaudeau, nas três esferas que formam as sociedades democráticas: a 

política, a civil e a das mídias.  

 
De um ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de informação funcionam 
segundo uma dupla lógica: uma lógica econômica que faz com que todo o organismo 
de informação aja como uma empresa, tendo por finalidade fabricar um produto que se 
define pelo lugar que ocupa no mercado de troca de bens de consumo (os meios 
tecnológicos acionados para fabricá-lo fazendo parte desta lógica); e uma lógica 
simbólica que faz com que todo organismo de informação tenha por vocação participar 
da construção da opinião pública. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 21) 

  

Charaudeau ainda faz uma relação entre os três lugares que a máquina midiática ocupa 

na construção do sentido, citando a produção, o produto e a recepção. A primeira, a produção, é 

o lugar onde as condições de produção são dadas. A segunda é o local onde acontece a 

construção do produto em si. E a última, o local onde se dá as condições de interpretação do que 

é produzido. Este é um modelo de análise de discurso que se baseia no funcionamento do ato de 

comunicação, que consiste numa troca entre duas instâncias: de produção e recepção. Conforme 

o esquema montado, três lugares de pertinência são determinados: o da instância de produção, 

submetida a certas condições de produção; o da instância de recepção, submetida a condições de 

interpretação; o do texto como produto, que se acha, enquanto tal, submetido a certas condições 

de construção. Ainda podemos dizer que a primeira instância é representada pelo produtor de 

informação (veículo de comunicação e seus profissionais), a instância de recepção pelo 

consumidor desta informação fabricada (leitores, ouvintes, telespectadores) e o produto pelo 

texto midiático em si.  

Charaudeau ainda fala do lugar das condições de produção, dizendo que as mídias 

possuem orientações ideológicas diversas, o que faz com que o público alvo seja encarado como 

detentor de todos os saberes e desejos, numa lógica comercial, e não é considerado por seu saber 

ou pelo seu desejo de saber. Os leitores, ouvintes, telespectadores são vistos como 



consumidores, por isso as mídias investem grandes recursos nos objetos de sedução, buscando a 

conquista do público. Segundo ele, a instância de produção não tem garantia de que os efeitos 

pretendidos corresponderão àqueles realmente produzidos no receptor.  

Ainda levaremos em conta que os lugares das condições de recepção são dois: interno-

externo, chamado de destinatário ideal, o alvo da comunicação, suscetível de perceber os efeitos 

visados pela mídia; e o externo-externo, que é o receptor real, a instância de consumo, que 

recebe e interpreta as mensagens de informação midiática segundo sua própria condição. 

Existem, ainda, os locais das restrições de construção do produto, onde todo o discurso se 

configura em texto. Para que ocorra realmente a troca comunicativa, o receptor precisa 

reconhecer esta mensagem, que lhe produz algum sentido, resultado de uma co-

intencionalidade. Resumindo, o texto é produzido conforme “feitos de produção possíveis”, 

nunca exatos. Contudo, toda a análise de texto nada mais é do que a análise dos “possíveis 

interpretativos”. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 28).  

  
A distinção que propomos, entre os três lugares de construção do sentido, permite 
explicar a informação como algo que não corresponde apenas à intenção do produtor, 
nem apenas à do receptor, mas como resultado de uma co-intencionalidade que 
compreende os efeitos visados, os efeitos possíveis e os efeitos produzidos [...] A 
comunicação midiática é um fenômeno de produção do sentido social. 
(CHARAUDEAU, 2006, pág. 28-29)  

 

A fonte de informação para Charaudeau (2006) é um lugar no qual haveria certa 

quantidade de informações, sem que se questione de onde veio aquela informação, nem sua 

unidade de medida. O receptor deve ser capaz de implicitamente registrar e decodificar 

naturalmente as informações que são transmitidas, também sem que seja levantada a questão da 

interpretação, nem do efeito produzido nele. Já a instância de transmissão, segundo ele, assegura 

a maior transparência possível entre fonte e recepção. Segundo Charaudeau, a informação é 

pura enunciação, pois constrói saber e, como todo saber, depende de conhecimentos, de como 

será inserida na situação de enunciação e como é posta no dispositivo que a põe em 

funcionamento. O enunciador deve se perguntar a todo o momento não se é objetivo, 

transparente ou fiel, mas que efeito a informação está produzindo no receptor, antes de escolher 

a maneira definitiva de divulgação, pois a linguagem é cheia de armadilhas.  



Charaudeau diz que comunicar e informar é uma questão de escolha. Não somente da 

melhor maneira de informar, com clareza, com normas do bem falar, mas escolha de efeitos de 

sentido para influenciar o outro, uma escolha de estratégias discursivas. Quando trata a 

informação como discurso, Charaudeau destaca que o discurso está voltado para outras coisas 

além das regras de uso da língua. O discurso é construído através de uma combinação de fatores 

em que se fala ou escreve com a maneira pela qual se fala. Contudo, descrever sentido de 

discurso consiste em proceder a uma correlação entre dois pólos.  

A relação leitor e abordagens de leitura também são tratadas por Orlandi (1996) quando 

ela afirma que a leitura é seletiva e que pode ser caracterizada de quatro maneiras: a primeira 

seria a relevância da relação do autor com o texto; a segunda a relevância dos textos em relação 

a outros textos (comparação); a terceira a relação do texto com o seu protagonista ou referente; e 

a última a relação do texto com o próprio leitor. Orlandi ainda fala de outros dois aspectos 

importantes durante o processo de leitura. Um deles seria a relação com a situação e o contexto, 

não o lingüístico, mas o textual, considerando o texto em uma unidade. Ela trata estes aspectos 

como elementos que unificam a leitura e que sem eles o leitor perde o acesso ao sentido. 

Segundo ela, ainda existe outro ponto importante na representação do leitor no processo de 

leitura. Quem lê, conforme cita, se constitui, se representa, se identifica, criando um processo de 

interação, de ideologia.  

Já para Maurice Mouillaud (1997), o discurso não é uma das funções entre outras da 

instituição midiática; é o seu principal produto e o resultado final do seu funcionamento. Para 

ele, a mídia produz discursos como os pintores pintam telas, os músicos compõem músicas, os 

arquitetos projetam edifícios, enfim. Ressalta ainda que é claro que a mídia possui outras 

funções, mas todas baseadas no discurso, no seu objetivo e na sua expressão final. Uma das 

principais características do discurso midiático, para o autor, é o fato de se apresentar como um 

discurso acabado e de funcionar sem intermitências nem vazios. (MOUILLAUD, 1997, pág. 

117) 

 
No discurso midiático, os silêncios são insuportáveis e intoleráveis, uma vez que 
assinalam a perda da relação com o público e são, por conseguinte, encarados como um 
risco letal para o próprio funcionamento do seu dispositivo de enunciação. Falar, falar 
sempre, mesmo que seja para não dizer nada; falar apenas para manter a antena aberta, 
para não perder o contato com o público, para preencher programação, para encher a 
página do jornal. É por isso que uma das funções comunicacionais mais importantes do 



discurso midiático, além da função referencial, que consiste em dar conta dos 
acontecimentos que ocorrem no mundo, é a função fática, que consiste na manutenção 
do contato com o público. (MOUILLAUD, 1997, pág. 218) 

 

No entanto, para o autor, existem diversas categorias de silêncio no funcionamento do 

discurso das mídias, especialmente o silêncio dos destinatários, do público que recebe as 

notícias. O silêncio do receptor não é considerado apenas uma ausência de palavra, mas sim um 

processo ativo de elaboração do sentido, o processo de escuta. Mesmo silencioso, o público 

estará presente na cadeia de elaboração do discurso e neste processo de silêncio que o discurso 

da mídia recebe o seu princípio, o seu alimento, a sua razão de ser, o seu sentido. 

Mouillaud ainda fala da função especular do discurso midiático o que, para ele, é 

indispensável para a homogeneização da sociedade moderna. O autor garante que é a instituição 

midiática que desempenha atualmente a função estratégica de composição e conseqüente 

cimento homogeneizador da vida coletiva, assegurando o indispensável confronto entre a 

diversidade. Para ele, as funções estratégicas de composição do discurso midiático passam pelas 

modalidades de naturalização (a apropriação do discurso midiático em relação a outras esferas 

faz com que se naturalizem as pretensões legítimas construídas), reforço (atua, também, como 

reforço da legitimidade de outras instituições), compatibilização (faz com que todos concordem 

com o que está sendo dito), exacerbação dos diferendos (também desempenha o papel de 

agravador das diferenças), de transparência (dá visibilidade e o que não tem intervenção não 

existe para a sociedade) e alteração do regime de funcionamento (acelera ou desacelera o ritmo 

do funcionamento das instituições, como o campo econômico, por exemplo). Mouillaud ainda 

complementa frisando que a característica discursiva que distingue o discurso midiático dos 

demais é a natureza específica da sua relação enunciativa e sua unilateralidade. Por exemplo, o 

enunciador dirige a palavra ao destinatário, mas este, por sua vez, não pode tomar efetivamente 

a palavra durante a relação discursiva midiática. Outros discursos também produzem o mesmo 

efeito, como o político.  

Para finalizar, citaremos o autor Eliseo Verón (2004), que fala que é no campo da 

discursividade social que a teoria do sentido encontra seus direitos. Para ele, o estudo da 

produção discursiva não tem mais o sujeito falante como suporte, ele não é mais fonte de 

sentido. A unidade de análise agora, segundo ele, é a interdiscursividade, ou seja, as trocas. Tal 

discursividade está presa a dois eixos segundo Verón: o da produção e o do reconhecimento dos 



discursos. Ele cita também que a circulação de sentido é marcada pela indeterminação, o que faz 

com que, entre produção do sentido e o seu reconhecimento e entre a produção de um discurso e 

seus efeitos, não exista causalidade linear. Verón frisa que um discurso jamais produzirá um 

único efeito, desenha, apenas, um campo de efeitos possíveis.  

 

2.2 OS TÍTULOS E O TEXTO: FORMAS DE PRODUZIR E SENTIR 

 

Maurice Mouillaud, em O Jornal: da Forma ao Sentido (1997), fala que a página em que 

se escreve pertence, por sua vez, a um dispositivo que a envolve – refere-se Mouillaud aos 

títulos, diagramação, fotografias, etc. Ele também afirma que a antecipação do dispositivo não 

significa, contudo, a passividade do texto e que os jornais tornaram-se os porta-vozes do espaço 

público, ao mesmo tempo em que têm a própria voz. E ainda complementa dizendo que “os 

títulos fazem o jornal”. Conforme ele, se o texto e o dispositivo são, por sua vez, o gerador um 

do outro, sua relação é uma relação dinâmica. Dá o exemplo de um envelope que não está 

indiferente à carta que carrega. Em resumo, para ele, o dispositivo prepara o sentido.  

Para ele, a informação é o que é possível e o que é legítimo mostrar, mas também o que 

devemos saber e o que está marcado para ser percebido. Segundo ele, ainda, os títulos 

anafóricos resolvem esta tensão constituindo referências no interior da qual a informação ganha 

status de uma variante. O próprio título é uma figura da dupla natureza e da dupla identidade do 

jornal diário.  

Ele cita que os dispositivos são encaixados uns nos outros, numa rede que não impõe ao 

mundo apenas uma interpretação hegemônica dos acontecimentos, mas a própria forma do 

acontecimento, e ainda comandam a postura do leitor e a ordem dos enunciados. Mouillaud 

afirma que a invenção da informação transformou os textos (especificamente dos jornais 

franceses, nos quais são baseados seu estudo), no final do século XIX. A chamada escrita 

literária e política, que exigia textos longos, deu lugar à fragmentação da descrição dos fatos, em 

seqüências curtas e heterogêneas. Assim, a unidade não provém mais de uma ordem intensa de 

discurso, mas da ordem externa da diagramação. (MOUILLAUD, 1997, pág. 32) 

Mouillaud ainda fala que os enunciados e seu contexto podem ser – em certa medida – 

destacados um do outro (um mesmo enunciado pode aparecer em vários contextos) – e o 



contexto traz ao contexto apenas uma variável do sentido. O autor desmembra todas as faces dos 

títulos, divididas em categorias. Ele explica que os títulos devem ser lidos tais como foram 

constituídos sobre um modelo. Mouillaud ainda diz:  

 
O título deve ser encarado e estudado em local próprio, não como um enunciado posto 
sobre um suporte, mas como uma inscrição, quer dizer, como enunciado da língua e 
como uma marca – a marca maior – da articulação do jornal: uma região-chave que é o 
articulado e articulador do jornal, a expressão e sua estrutura. (MOUILLAUD, 1997, 
pág. 99) 

 

Para Mouillaud (1997), o título representa uma região-chave do jornal na medida em 

que aparece na interseção de suas duas articulações, constitui uma unidade de corte do estrato 

(isotopia gráfica dos títulos, em seus diferentes níveis) e uma unidade de corte da coluna 

(unidade de referência da informação, desde seu título até seus prolongamentos). Para ele, o 

título constitui a abóbada do dispositivo completo do jornal. 

Mouillaud desdobra o jornal em partes, pondo lado a lado as unidades que aparecem 

no mesmo nível. Assim, ele classifica diversas formas de títulos. A primeira classificação é a 

“aberta ou fechada” – as páginas providas de um título no topo são “fechadas”. As que são 

limitadas por um título-assunto (no topo) que cobre a página inteira, são consideradas 

“abertas”. Eles ainda são definidos pelo autor como “externo e interno”. Os externos são 

títulos que constituem as páginas sensíveis, portanto as páginas externas, consideradas a 

membrana do jornal, sua interface com o mundo exterior. Já as páginas internas são o 

coração do jornal em que os itens só chegam após serem filtrados e classificados pelos 

títulos-assunto. O autor ainda fala da classificação “invariante e variável”. Para ele, os 

títulos-assunto são enunciados invariantes no jornal, pois constituem uma região permanente 

do mesmo, enquanto que os enunciados das páginas externas são imprevisíveis, pois 

dependem dos fatos/informação até o último minuto. Os títulos dos nós superiores 

desdobram saberes que estão implicitamente contidos nos nós superiores, conforme o autor. 

(MOUILLAUD, 1997, pág. 100-101) 

Os jornais impressos são formados por diversas partes que formam sua estrutura e se 

completam. Nenhuma capa seria ela mesma se não tivesse as manchetes. Nenhum texto seria 

ele se não fossem os títulos. Assim como todos os elementos citados anteriormente não são 



os mesmos sem a fotografia, que os valoriza, afirma o autor. Os títulos, tanto de capa como 

das editorias, constituem a parte principal do jornal, portanto são as suas principais 

referências. Ele ainda completa dizendo que os títulos precisam ter legitimidade e não só 

impacto à primeira vista. O texto precisa estar sintonizado com o título e vice-versa. 

Segue ainda afirmando que os títulos-assunto são nomes sem determinante, 

desprovidos de predicado. Encarados do ponto de vista lingüístico, não são nem frases nem o 

produto da transformação de uma frase subjacente. Para ele, os títulos-assunto não contêm 

asserção com relação à existência, comparando-os com um cartaz que designa uma classe de 

objetos (MOUILLAUD, 1997, pág. 103). 

Ainda, para o autor, do ponto de vista informacional, os títulos-assunto são vazios. 

Não há acréscimo de informação, mas referência a um saber pressuposto. Esta classificação é 

dada como uma evidência que é imposta ao leitor de jornal, conforme ele.  

 

Quando dizemos que os títulos-assunto têm um valor informacional nulo, isto é 
verdadeiro no que tange à sua informação sobre o mundo do qual apenas explicam os 
cortes culturais. A presença dos títulos-assunto no jornal não seria, contudo, justificada 
se, por outro lado, não trouxessem uma informação. (MOUILLAUD, 1997, pág. 104) 

 

Mouillaud ainda cita os títulos anafóricos.2 Segundo ele, os enunciados que possuem a 

oposição dos assuntos com o título ligam-se à ausência ou presença do determinante, que é 

obrigatoriamente um artigo definido. Este artigo lhes dá a função anafórica. O título anafórico 

lembra os acontecimentos que começaram antes do número e dos quais a duração excede a 

duração quotidiana, assim como confere ao jornal uma temporalidade específica. Os títulos 

anafóricos permitem vencer o intervalo entre um número e outro e fazem uma ponte entre um 

número e a coleção, refere-se Mouillaud ao tempo do jornal, que não passa de 24 horas. 

(MOUILLAUD, 1997, pág. 105) 

 
Poder-se-ia dizer que esses títulos estão, na página do jornal, na origem de três flechas, 
que indicam três direções diferentes: os títulos-assunto remetem ao mundo que está em 
torno do jornal; os títulos anafóricos remetem, à montante, à coleção; e uns e outros, ao 

                                                
2 Títulos que contém palavras repetidas. Anáfora é a repetição da mesma palavra no princípio de cada frase 

 



jornal em si, posto que não enunciados documentários a seu respeito. (MOILLAUD, 
1997, pág. 105-106) 

 

O autor ainda destaca o sistema discursivo do título, ressaltando que o mesmo aparece 

como um microssistema em que se refletem as duas funções do jornal: a evocação (e o reforço) 

de um paradigma e a produção de uma diferença (das duas funções, a segunda oculta a primeira, 

que permanece implícita) (MOUILLAUD, 1997, pág. 107). Ele encerra o capítulo fazendo uma 

análise mais profunda do que é cada tipo de título proposto por ele. Ele fala da temporalidade do 

título, que se forma com a narrativa, e que os enunciados informacionais constituem um gênero 

diferente de narrativa, sua relação com a temporalidade pode, ela própria, ser posta em questão. 

Conforme ele, os títulos-assunto são intemporais, pois é necessário lhes acrescentar uma 

qualificação para que seu status se transforme. Já os títulos anafóricos são temporais, mesmo 

que diferenciadamente, dado que tais títulos remetem a um presente que não é fechado ou a um 

acontecimento de passado pontual. Os títulos anafóricos instituem um presente atemporal – o 

presente da informação – que é independente da temporalidade histórica. Eis que, segundo ele, 

se substituirá à noção de temporalidade – aquela de “colocação na pauta do dia” 

(MOUILLAUD, 1997, pág. 109 – 110). O autor ainda fala dos títulos informacionais que, 

segundo ele, encontra-se em três modalidades temporais: presente, passado e futuro – e são a 

forma mais completa de enunciados, com sintagma nominal + sintagma verbal. Nele, percebe-se 

a ausência de qualquer referência datada no título. O título informacional opera, a cada número, 

uma atualização que é, ao mesmo tempo, um fechamento e uma abertura, relata 

(MOUILLAUD, 1997, pág. 111). O título aparece como um momento entre duas enunciações 

opostas: em sua base, a narrativa histórica e, em seu topo, uma classificação. A informação, para 

Mouillaud, se produz na suspensão da narrativa (MOUILLAUD, 1997, pág. 115). 

 O escritor Antônio de Fausto Neto, no livro Mídia, Eleições e Democracia, outra base 

de estudo para este projeto, trata do título como um espaço editorial, assim como capas e 

imagens, com os quais o campo da mídia construiu o impeachment do presidente Fernando 

Collor, que se trata o livro (NETO, 1994, pág. 159). Referências sobre o discurso jornalístico 

também são feitas, dizendo que ele constitui-se numa longa citação de títulos, textos e imagens, 

organização gráfica, hierarquização editorial, etc. Para Neto, o discurso jornalístico pode fazer 

do campo da mídia um dos lugares estratégicos de constituição do discurso social. Ainda, se o 



discurso tem suas partes unificadas por uma gramática de produção, isso não quer dizer que a 

matéria significante que estabelece o campo desse discurso seja homogênea e uniforme. É isso 

que faz, segundo o autor, do discurso jornalístico um discurso constituído por diferentes e 

complexas heterogeneidades ou fazendo funcionar complexos processos de múltiplas 

intertextualidades. (NETO, 1994, pág. 160) 

Eliseo Verón (2004) fala que enunciação são os modos de dizer e suas modalidades e 

enunciado é da ordem do que é dito e esta distinção é perfeitamente aplicável ao discurso da 

imprensa escrita. Verón explica que em um discurso, seja qual for, as modalidades do dizer 

constroem um dispositivo de enunciação que comporta três elementos: a “imagem” 3 de quem 

fala, ou seja, o enunciador; a imagem daquele a quem o discurso é endereçado, o destinatário; e 

a relação entre enunciador e o destinatário, que é proposta no e pelo discurso.  

Para ele, enunciador e destinatário são entidades discursivas e ainda distingue o emissor 

real do enunciador, do receptor real do destinatário. Um emissor poderá, conforme o autor, em 

discursos diferentes, construir enunciadores diferentes, conforme o alvo visado, e pelo mesmo 

motivo construirá diferentes destinatários.  

Verón ainda fala da problemática das estratégias discursivas. Ele diz que o universo da 

imprensa escrita de massa pode ser visto como algo extremamente complexo, através da 

chamada “zona de concorrência direta”. Cada zona é composta por uma pluralidade de 

representantes de um mesmo gênero-P 4 que se confrontam dentro de um processo de produção-

reprodução de seus leitores. Estas zonas, conforme Verón, não são estanques, pois se 

entrecruzam e certos títulos têm posicionamento da fronteira destas zonas. Algumas destas 

zonas, segundo o relato do autor, estão em declínio e outras em ascensão, algumas também 

estagnadas. Dentro de uma zona, a oferta apresenta uma considerável homogeneidade, segundo 

Verón.  

O autor ainda questiona como cada um desses títulos pode construir seu diferencial, pois 

esta singularização é vital para a valorização do título junto aos anunciantes. É isso que vai 

determinar para os anunciantes publicitários a escolha por este ou aquele veículo. O único meio 

para atingir esta singularização é através de uma estratégia enunciativa própria, construindo 

vínculos com seus leitores. 
                                                
3 Termo metafórico: trata-se do lugar ou dos lugares que aquele que fala atribui a si mesmo 
4  Conceito que permite designar e classificar o que se deve chamar de produto 



É por isso que em cada zona de concorrência, na imprensa escrita, existem estudos de 

fenômenos enunciativos. A estratégia é trabalhar de diversas maneiras uma mesma “matéria 

semântica”, conforme explica Verón. (VERÓN, 2004, pág. 248-249) Verón ainda fala dos 

sistemas de regulação, os quais a imprensa escrita é submetida complexamente. Tratando de 

uma zona de concorrência direta em evolução permanente, trata-se de um sistema de equilíbrio 

instável, cheio de turbulências. Verón cita quatro delas. A primeira é a estratégia discursiva que 

parece poder corresponder melhor à valorização do título para os anunciantes e que pode não ser 

a ideal à satisfação dos leitores. Deste modo, o mais adequado seria optar pela produção-

reprodução do leitorado. A segunda turbulência seria a estruturação da zona de concorrência na 

qual o título está inserido. Qualquer modificação na sua estratégia ou o surgimento de um novo 

título faz com que o conjunto se altere. Outra questão citada é a oferta e a demanda em evolução 

permanente, pois os discursos e as expectativas do leitor estão em constante mutação. E a quarta 

e última turbulência é a heterogeneidade do público alvo dos veículos de massa, pois a evolução 

sociocultural pode gerar desequilíbrio e, consequentemente, a perda de leitores. Resumindo, 

Verón diz que, assim, cria-se um sistema produtivo de discursos midiáticos organizado como 

um mercado. (VERÓN, 2004, pág. 251-252) 

 

2.3 DISCURSO POLÍTICO 

 

Falaremos no assunto, com base nas teorias do autor francês Patrick Charaudeau (2006) 

que trata o tema do discurso político como inesgotável, tendo sido estudado por diversas áreas, 

como filosofia e psicologia. Para ele, trata-se de uma forma de tomar posições quanto às 

relações entre linguagem, ação, poder e verdade. Em um subtítulo, o autor fala da relação entre 

linguagem e ação, afirmando que todo ato de linguagem segue um princípio de alteridade (sem a 

existência de outro, não há consciência de si). 

Ainda conforme o autor, nessa relação o sujeito deixa de trazer o outro para si, em um 

princípio de influência, para que esse outro haja, fale e pense como ele quer. Mas se esse outro 

tiver sua própria influência, os dois terão que organizar sua relação através de um princípio de 

regulação. Estes três princípios citados, segundo Charaudeau, são fundadores do ato de 



linguagem que o inscrevem em um ato de ação, fazendo um agir sobre o outro. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 16)  

Esta linguagem pode ser mudada, ainda segundo ele, com a existência de uma ameaça 

ou a possibilidade de gratificação. “Pode-se dizer que todo o ato de linguagem está ligado à 

ação mediante as relações de força que os sujeitos mantêm entre si, relações de força que 

constroem simultaneamente o vínculo social”, afirma.  

A ação política, segundo Charaudeau, é que determina a vida social, tendo em vista o 

bem comum, e que permite que uma comunidade tome decisões coletivas. Para ele, a noção de 

decisão coletiva deve ser examinada, pois toda a ação é finalizada em função de um objetivo e 

se estrutura em um espaço fechado irreversível, que faz com que o agente (responsável), seja 

um decisor que deve se dar os meios de atingir seus fins. “Dar-se os meios de obter um 

resultado positivo que é esse mesmo agente que planifica da melhor forma possível à sucessão 

de seus atos, preocupando-se unicamente com a eficácia, mas avaliando, ao mesmo tempo, as 

vantagens e os inconvenientes da escolha desse ou daquele meio”, observa. (CHARAUDEAU, 

2006, pág. 17) 

Ele ainda salienta que o espaço de discussão que determina os valores corresponde a um 

espaço de persuasão no qual a instância política, jogando com a razão e a paixão, tente fazer a 

instância cidadã aderir à sua ação. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 19) Charaudeau ainda frisa que 

a palavra política deve se debater entre uma verdade de dizer e uma do fazer, como uma verdade 

da ação que se manifesta através de uma palavra de decisão e uma verdade de discussão que se 

manifesta diante de uma palavra de persuasão (razão) e/ou sedução (paixão). (CHARAUDEAU, 

2006, pág. 23) 

Em outro subcapítulo, o autor fala do Espaço Público, Espaço Privado e Espaço Político. 

É importante salientar que, segundo ele, a partir da segunda metade do século XIX, a imprensa 

comercial de massa, patrocinada pela grande indústria, fez emergir um jornalismo voltado para 

os leitores cidadãos. Finalizando, Charaudeau diz que nos encontramos em um jogo de mudança 

sob a influência dos outros – a opinião sob influência das mídias, as mídias sob influência da 

política e da opinião, o político sob influência das mídias e da opinião. (CHARAUDEAU, 2006, 

pág. 25) 



O autor ainda diz que a sociedade de midiatização alcançou no mais alto grau, as duas 

condições complementares: a construção de um espaço de comunicação no qual o “agir 

comunicativo” (Jürgen Habermas, filósofo e sociólogo alemão), deveria constituir uma 

mediação social entre o Estado e a sociedade, no qual as ações de acontecimentos deveriam ser 

“publicizados” para que se elabore o julgamento coletivo e se construa um senso comum. Ele 

ainda cita, em um subcapítulo anterior, que a publicização, através das mídias, dá a facilidade à 

circulação dos problemas e discursos em um espaço público, onde tudo se torna passível de 

discussão. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 27) 

Para ele, o desafio do setor midiático é regulamentar a circulação de informações, 

fazendo com que esta atinja o maior número de cidadãos e permita-lhes ter uma opinião, 

contestar. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 28) Ele ainda afirma que as mídias estão em uma 

situação contraditória, pois são estreitamente vinculadas ao meio político buscando informações 

– os jornalistas dependem das fontes oficiais ou privadas. Ao mesmo tempo, por questão de 

credibilidade, as mídias se distanciam dos políticos. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 29) 

Charaudeau ainda diz que mesmo tendo uma relação próxima, o sistema de influência varia 

conforme o enfoque de um ou outro ponto de vista. No último parágrafo ainda diz que a “lógica 

do mercado invade as mídias de informação”. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 31) 

O autor fala do discurso político como uma forma de organização da linguagem em seu 

uso e seus efeitos psicológicos e sociais, no interior de determinado campo de práticas. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 32) A análise do discurso, segundo ele, não questiona sobre a 

legitimidade da racionalidade política, nem sobre os mecanismos que produzem esse ou aquele 

comportamento político, nem sobre as explicações causais, mas sobre os discursos que tornam 

possíveis tanto a emergência de uma racionalidade política quanto a regulação dos fatos 

políticos.  

A análise de discurso desenvolveu-se na França com base em um corpus 

especificamente político, incorporando novas noções de enunciação, de corpora de textos (não 

só de frases), de contextos, de condições de produção, o estudo dos sistemas de língua, isto é, 

aos atos de linguagem que circulam no mundo social, testemunhos daquilo que são os universos 

do pensamento e de valores que se impõem em um dado tempo. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 

37) Segundo o autor, os estudos sobre o discurso político procuram combinar uma análise 



lexicométrica, que tenta determinar os universos semânticos e os posicionamentos de uma 

maneira ou de outra. Há, ainda, uma análise enunciativa, que trata este trabalho, que evidencia 

os comportamentos locucionais dos atores da vida política, além de seu posicionamento 

ideológico. O autor ainda fala da análise argumentativa que tenta evidenciar as lógicas de 

raciocínio que caracterizam os ditos posicionamentos. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 38) 

Charaudeau ainda fala que não existe necessidade de ação política se não houvesse discurso que 

a motivasse e lhe desse sentido. Ainda completa: “não há política sem discurso”. É o fenômeno 

de circulação dos discursos, segundo o pesquisador, que permite que se constituam espaços de 

debate, persuasão e sedução nos quais se elaboram o pensamento e a ação política. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 39) 

Citando os lugares de fabricação do discurso político, Charaudeau fala que qualquer 

enunciado, por mais inocente que seja, pode, sim, ter um sentido político, mas é também 

verdade que os enunciados aparentemente políticos podem, em certas situações, ser apenas para 

servir de pretexto pra transmitir uma coisa que não, necessariamente, política, neutralizando o 

seu sentido. “Não é, portanto, o discurso que é político, mas a situação que o torna. Não é o 

conteúdo do discurso que assim o faz, mas é a situação que o politiza”, avalia.  

 
Há, pois, diferentes lugares onde se fabrica o pensamento político, que não está 
reservado apenas aos responsáveis pela governança nem aos solitários pensadores da 
coisa política. A produção de sentido é, uma vez mais, uma questão de interação e é, 
portanto, segundo os modos de interação e a identidade dos participantes implicados 
que se elabora o pensamento político. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 40) 

 

O discurso político, segundo Charaudeau, como sistema de pensamento é o resultado de 

uma atividade discursiva que procura criar um ideal político em função de certos princípios, que 

servem de referência para a construção de opinião e posicionamentos. Já o discurso político 

como ato de comunicação trata dos atores que integram a cena da comunicação política, que tem 

como principal objetivo influenciar as opiniões, buscando adesão, rejeição ou consenso, 

conforme o autor. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 40) 

Para ele, esses diferentes lugares de fabricação do discurso político não estão separados 

uns dos outros. “Uma das características do discurso social é circular no interior dos grupos que 

o constituem, depois se exportar e atravessar outros grupos que freqüentemente dele se 



apropriam ao preço de uma alteração. O discurso se difunde, dá voltas, estica-se, fica à 

deriva...”. Ainda complementa, em seguida: “e quem afirmará igualmente a influência política 

que pode ter tal manual de história, tal jornal, tal circular de empresa...”. (CHARAUDEAU, 

2006, pág. 42) Tendo em voga esta questão, Charaudeau diz que se é verdade que o pensamento 

pode ter em si influência, ocorre que ele pode também ser mascarado por processos de 

comunicação empática. Assim, ao final destas manipulações comunicativas de certa forma 

voluntárias, constroem-se formas de pensamento político. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 47) 

Citando as estratégias do discurso político, Charaudeau diz que a sociedade tem 

dificuldade de aceitar que em uma democracia o povo acabe votando em um político pela 

imagem que passa ou algumas frases de efeito do que em razão do programa político. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 78) No sub-capítulo “As estratégias do parecer”, ele discorre que 

o político deve construir para si uma dupla identidade discursiva: uma ao conceito político, 

enquanto pensamento de vida, e outra que corresponda à prática política, lugar das estratégias de 

gestão do poder. Um com posicionamento ideológico e outro com posição do sujeito no 

processo comunicativo. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 79) Conforme o autor, as estratégias 

discursivas empregadas pelo político para atrair a simpatia do público dependem de diversas 

variantes: da identidade social, da maneira como percebe a opinião pública e do caminho que 

segue até chegar nela, da posição dos outros atores políticos, quer sejam parceiros ou 

adversários e do que ele julgar necessários defender e atacar – as pessoas, as idéias ou as ações. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 82) 

O político, ainda segundo Charaudeau, pode perceber a opinião pública como favorável, 

desfavorável ou incerta. Esta última trata dos leitores, ouvintes e telespectadores, pois não se 

pode medir o grau de satisfação deste público. Portanto, seus discursos devem se ajustar a todos 

os tipos de público, evitando que eles se sobreponham sobre aos outros, evitando os “efeitos 

perversos”, como chama o autor. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 83) 

 

Se as mídias fazem permanentemente o jogo da pesquisa, é porque a opinião pública 
dele tem necessidade. Sem isso, como poderia circular o discurso político fora dos 
grandes acontecimentos e dos momentos de crise? As mídias compreendem bem que o 
mundo político tem necessidade de dramaturgia, e que essa dramaturgia consiste, para 
uma grande parte, em uma guerra de imagens para conquistar imaginários sociais. 
(CHARAUDEAU, 2006, pág. 85)  



 

Charaudeau ainda completa a idéia com a reflexão de que o político, especialmente 

durante as campanhas eleitorais, pretende atingir o topo do sucesso. Para isso, toma-se de certa 

dramaturgia que o obriga a construir para si um personagem, uma figura que vale como imagem 

de si. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 85) Segundo ele, é à medida que emoções correspondem a 

representações sociais, constituídas por uma mistura de julgamentos, de opiniões e de 

apreciações, que elas podem desencadear sensações ou comportamentos, que elas podem ser 

utilizadas para tentar seduzir, ameaçar, aterrorizar, atrair um interlocutor ou um auditório. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 89) Para ele, isso faz parte do processo de persuasão, com um 

discurso cheio de afeto, que não produz obrigatoriamente emoção no interlocutor. Desse modo, 

segundo Charaudeau, o sujeito que fala deve saber escolher universos de crença específicos, 

tematizá-los e proceder à determinada encenação. Tudo em função de como ele imagina seu 

público e quais os efeitos que poderá gerar neles, positiva ou negativamente. O autor ainda cita 

que a persuasão usada pelo discurso político relaciona-se com a paixão, a razão e a imagem. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 90-91) 

No capítulo As condições do discurso político: Contrato e estratégias, Charaudeau 

afirma que as significações do discurso político são fabricadas e mesmo refabricadas, 

simultaneamente, pelo dispositivo da situação de comunicação e por seus atores. Ele observa 

que em uma perspectiva da análise dos fatos de comunicação, o dispositivo é de ordem 

conceitual. Ele se constrói através da estrutura da situação na qual se desenvolvem as trocas de 

linguagem, de acordo com o espaço ocupado pelos parceiros de troca, a natureza de sua 

identidade, as relações que se estabelecem entre eles em função de certa finalidade. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 53) 

Charaudeau ainda cita a relação entre o macrodispositivo e os microdispositivos, citando 

que há um macrodispositivo conceitual da situação de informação e microdispositivos que 

representam a televisão, o rádio e a imprensa escrita. No interior de cada um deles, existem 

outros microdispositivos, que correspondem a gêneros, como, por exemplo, o telejornal, a 

reportagem, o debate etc. “O dispositivo é, portanto, aquilo que garante uma parte da 

significação do discurso político ao fazer com que todo enunciado produzido em seu interior 

seja interpretado e a ele relacionado”, pondera. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 54) 



Sobre as instâncias do dispositivo, o autor diz que em cada um deles, com suas 

intencionalidades, as instâncias se definem de acordo com seus atributos identidários, os quais 

definem, por fim, sua finalidade comunicacional.   

Para ele, em todo o ato de comunicação é necessário o conhecimento das pessoas, sem 

ser suficiente. É preciso ainda, segundo Charaudeau, o conhecimento das instâncias. Isso evita 

que a análise caia em dois extremos: a que consiste somente em reduzir as explicações dos fatos 

políticos às personalidades psicológicas e sociais dos atores da vida política e o que se interessa 

apenas pelas idéias veiculadas pelos discursos, sem levar em conta a natureza das instâncias do 

dispositivo. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 55) 

O autor ainda cita que existem três lugares para a fabricação do discurso político, um 

deles o lugar de mediação, chamada de instância midiática, a que nos interessa especificamente. 

Essa instância encontra-se fora da governança, pois é o elo de diferentes modos de mediação, 

entre eles o grande veículo de informação, que unem à instância política a cidadã. Os 

responsáveis pela instância midiática têm legitimidade em seu papel de informantes e, ao 

mesmo tempo, estão em busca da credibilidade do cidadão e, também, dos políticos. Dada sua 

concorrência com outros veículos de comunicação, a instância midiática ainda busca um maior 

número de adeptos, o que faz com que participe de uma lógica de sedução comercial. O olhar 

espectador específico, conforme o autor, é caracterizado pelo fato de a palavra pública, que vem 

de uma instância de poder ou não, não ser mais unidirecional, impossibilitando que suas 

dimensões sejam medidas, pois parte de uma fonte única a um alvo coletivo.  

Contudo, Charaudeau cita que toda a instância que pretende entregar suas mensagens 

constrói alvos abstratos, categorias que correspondem menos a classes conforme a atividade 

social do que a grupos de comportamentos opostos, atitudes imaginadas. (CHARAUDEAU, 

2006, pág. 62) Pode-se dizer, portanto, que a instância midiática encontra-se em um duplo 

dispositivo, conforme relata o autor: de exibição, que corresponde a sua busca por credibilidade, 

e de espetáculo, que corresponde a sua busca por fidelidade. A primeira captura o que está 

escondido entre o discurso dos políticos, denunciando malversações, interpelando e acusando os 

poderes públicos para justificar sua posição frente à opinião pública. Já a segunda, dramatiza a 

narrativa dos acontecimentos. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 63) 



“O dispositivo de contrato de comunicação política é, de certa forma, uma máquina de 

forjar discursos de legitimação que constroem imagens de lealdade, protesto, denúncia, 

mascarando a lógica comercial pela democrática”, assegura. Uma em detrimento da outra. O 

dispositivo do discurso político permanece o mesmo, mas o poder de influência que cada uma 

das instâncias pode ter sobre as outras varia conforme o regime – totalitário, autocrático, 

democrático etc. Tudo depende, ainda segundo Charaudeau, da maneira como essas diversas 

instâncias se posicionam em relação a uma situação de poder. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 64) 

Segundo ele, no domínio das mídias de informação, regido pela lógica dúbia – 

informação cidadã e concorrência comercial – o questionamento da legitimidade de seus atores 

é mais difícil de ser realizado, pois a mídia tem poder de recuperação de seus próprios desvios. 

Charaudeau diz que na corrida para conseguir e espalhar o “furo”, a difusão de informações 

falsas e não verificadas, além da excessiva espetacularização da informação, coloca em dúvida o 

dever de informar. “Mas uma vez que essa legitimidade é adquirida, coloca-se às mídias a 

questão deontológica dos limites da informação: pode-se, em nome da legitimidade, que dá o 

direito de informar, dizer tudo e, o que é dito, dizê-lo de forma ampliada?”, questiona o autor. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 67) 

Charaudeau fala do propósito como ideal dos fins. Segundo ele, por mais que se fale ou 

escreva com a intenção de estabelecer uma relação entre si e o outro de influenciá-lo, tentando 

persuadir ou seduzir, essa relação seria vazia de sentido se não tivesse por objeto certa visão que 

trazemos do mundo. O conhecimento da realidade e os julgamentos que dela têm, faz com que o 

homem seja tomado pelo desejo de inteligibilidade do mundo quanto de troca com os demais. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág. 187) 

Cada sociedade, conforme o autor, determina objetos de conhecimento, classifica-os de 

certa maneira em domínios de experiência e atribui-lhe valor. Assim, mediante a atividade de 

linguagem, diz do que se trata (tematiza), qual questão se coloca (problematiza) e como 

responde (posicionamento). Por isso, o sujeito que fala não é totalmente livre de tematizar seu 

discurso. Isso depende da situação de comunicação na qual se encontra quando fala e que impõe 

certo número de restrições da qual faz parte o processo comunicativo. “Toda situação de 

comunicação determina de antemão, em seu dispositivo, um campo temático, uma espécie de 



‘macrotema’ que lhe é próprio e que impede que esta situação seja confundida com outra”, 

afirma. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 188) 

 
A arte do discurso político é a arte de dirigir-se ao maior número de indivíduos para 
fazê-los aderir a valores comuns... a própria maioria se compõe de grupos de opinião 
diferentes, que mudam ao longo do tempo. Quem quiser tentar atingi-los deve, então, 
perguntar-se quais são os imaginários que os caracterizam, quais poderiam ser seus 
pontos comuns e como fazê-los coexistir a fim de construir uma opinião média. 
(CHARAUDEAU, 2006, pág. 241) 

 
  O autor ainda conclui que de um lado o “bem viver” ligado ao “interesse público” e à 

“preocupação com o cidadão” – imaginários da soberania popular -, de outro, o “bem estar” 

ligado ao “interesse privado” e à “preocupação com o consumidor” é que fazem parte do 

imaginário da verdade da modernidade. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 245) 

 

2.4 MANIPULAÇÃO, PERSUASÃO E PERSONALIZAÇÃO MIDIÁTICA, SUAS FORMAS 

DE CONSTRUÇÃO DO DISCURSO E AS RELAÇÕES DE PODER ESTABELECIDAS 

 

Neto fala que a mídia nega o que faz na prática o tempo todo: sua capacidade de 

produzir os fatos, como o próprio tempo de produzí-los e também o processo de modelização 

dos fatos (NETO, 1994, pág. 166). Segundo ele, nada pode ser mais revelador do fato de a mídia 

não ser apenas um poder auxiliar, conforme pensa quem a chama de quarto poder. Pelo 

contrário, a mídia não só fornece os temas sobre os quais os leitores devem pensar colocando-os 

em categorias semantizadas determinadas, não só fala, por exemplo, acerca dos poderes, diz, ela 

própria, como os poderes devem estruturar procedimentos, a partir desse poder inerente à 

comunicação de massa. A mídia mobiliza os poderes, inclusive o do Parlamento adequando sua 

temporalidade e sua liturgia à sua economia discursiva. Fausto Neto ainda fala que o discurso 

jornalístico não só faz a descrição dos fatos reconhecidos socialmente, pelas instâncias públicas, 

como constrói no âmbito discursivo a própria esfera política, estruturando e modelizando os 

procedimentos do seu agir (NETO, 1994, pág. 175).   

Neusa Demartini Gomes discute as estratégias de publicidade e marketing político 

durante uma campanha eleitoral. Em dois capítulos específicos, a pesquisadora trata da 



personalização do político atual, e como eles investem nas campanhas cada vez mais. Ela cita 

que até pouco tempo atrás quem tinha índices de analfabetismo não tinha capacidade intelectual 

de acompanhar um programa político, bem mais complexo, que poucos entendem. Devido a 

isso, os políticos passaram a promover seus partidos e não os partidos seus políticos, buscando 

popularidade e conquista do eleitorado. A massa, segundo Neusa, acaba sendo atraída pela 

figura que o político cria, sua imagem, e não pelas propostas as quais apresenta durante o 

período eleitoral. Segundo ela, a tendência inata da comunicação política é a personalização. A 

autora ainda relata que o poder democrático perde espaço para a personalização, pois passa a ter 

identificação no Poder, formando o “Estado espetáculo”. Por exemplo, quem realiza grandes 

obras é o Lula, o FHC, e não o partido, o plano de governo num todo. (GOMES, 2004, pág. 41) 

Neusa ainda completa dizendo que este fator não é somente do nosso tempo, mas vem de 

muitos anos, nunca deixando de ser inerente ao sistema político. Ela ressalta que muitas pessoas 

encaram a carreira política por pura vaidade, pela vontade de se sentirem aclamadas e 

reconhecidas. Cita o exemplo de gregos e romanos, que sempre cultuaram o corpo, a imagem 

pessoal, e as lideranças chamadas por ela de personalistas, como Napoleão Bonaparte. O 

ressurgimento deste fenômeno, que deixou de existir por um tempo, voltou com força total com 

o surgimento de novas tecnologias de comunicação, como o rádio, a televisão, o cinema e a 

internet. O investimento da imprensa com os meios de voz, imagem, gesto, fez com que os 

elementos da personalização gerassem uma comunicação política carregada de mitificações 

negativas e/ou positivas.  

Segundo conceitos da publicidade comercial, existem dois tipos de personalização: a 

argumentativa, baseada em idéias de venda, e a constituída por imagens mentais, conhecida 

como imagem de marca. A autora compara a venda de um produto qualquer a um político em 

época de campanha. As pessoas ou escolhem por impulso ou através de uma reflexão extensa. 

Procuram o que há de diferente no “produto”, mas cada vez mais os partidos estão mais 

parecidos ideologicamente, citados por ela como um “supermercado político”. Para que haja 

uma eficácia durante a publicidade eleitoral, segundo a autora, o candidato deve apresentar um 

diferencial. Há, também, a necessidade do candidato ser bem apresentado, com uma boa 

imagem pessoal, que o faça destacar-se entre os demais; ele ainda precisa familiarizar o eleitor 

ao partido e a ele mesmo; deve destacar os momentos mais significantes de sua trajetória 

política; além de selecionar promessa de campanha; estabelecer o posicionamento do partido ou 



candidato, buscando a diferenciação; divulgar seus atributos e qualidades; e cuidar muito da 

apresentação pessoal em aparições públicas. Também é de se levar em conta que, quanto mais 

personalidade tem o partido ou candidato, mais simples será o trabalho para formar sua imagem 

e vice-versa. (GOMES, 2005, pág. 44-45) 

Gomes fala da função do eleitorado no processo que tem ele como figura principal, 

afinal os candidatos querem conquistar única e exclusivamente seu eleitor. Ela analisa o emissor 

e o receptor de maneira dependente. Segundo ela, o receptor se comporta conforme sua posição 

frente a sociedade, através do nível de conhecimento, em relação a suas atitudes, em termos de 

cultura e habilidades comunicativas. O receptor é a peça chave da comunicação eficaz, segundo 

Neusa, pois sem ele não há processo comunicacional. O objetivo principal é o eleitor, que na 

democracia confere e legitima o poder. Conforme ela, isso faz com que seja lógica a 

preocupação com o eleitor durante a disputa pelo poder público. A autora ainda complementa 

dizendo que não há ideologia política que resista sem um número de pessoas apoiadoras. 

(GOMES, 2004, pág. 124) 

Neusa afirma que para se eleger e se manter no poder, o político deve descer das 

posições grandiloqüentes e se aproximar do cotidiano do povo, refletindo em seu programa de 

governo as necessidades e desejos dos seus eleitores. Foi o que aconteceu com o atual 

presidente, Lula, que melhorou sua aparência frente aos eleitores e adotou um discurso mais 

ameno. Devido a isso, acabou elegendo-se em 2002 e foi reeleito em 2006. A principal missão 

de um partido, segundo Neusa Demartini Gomes, é conhecer todas as aspirações que fazem o 

eleitorado optar por esta e não por aquela proposta. Para o povo eleitor, em geral, promessas 

sobrenaturais e humanistas são importantes e o candidato deve oferecer um programa ideológico 

que as solucione, que personalize tal programa e impulsioná-los através de publicidades que os 

façam aparecer.  

 
O eleitorado brasileiro é, em geral, um conglomerado bastante volúvel, inconstante e 
em mudança contínua, buscando sempre quem o projeta. É muito frágil e muda ante 
qualquer eventualidade econômica e social, sem preocupação ideológica. Está 
acostumado a relacionar a política a fraude, corrupção e impunidade, o que, para os 
partidos e políticos sérios, é o grande desafio de sua comunicação política. (GOMES, 
2004, pág. 125) 

 



Segundo Perseu Abramo e Aloysio Biondi a “grande mídia” tornou-se uma forma de 

poder, chamada por eles de “coluna de sustentação”, pois é importante como fonte legitimadora, 

para anúncio das medidas políticas. Conforme eles, a imprensa constrói consensos, educa 

percepções, produz realidades parciais - como se fosse a totalidade mundial - mente, distorce os 

fatos, falsifica, mistifica. Para os autores, as empresas de comunicação atuam como um partido 

político, que defende os interesses de seus proprietários privados.  

Ainda segundo o organizador do livro, José Arbex Jr., devido à velocidade da 

informação, as pessoas têm esquecido o que lêem diariamente, e chama este fenômeno de 

amnésia. Aloysio Biondi ainda cita os artifícios que os jornais usam para afirmar o contrário do 

que realmente aconteceu, através de suas manchetes. Segundo ele, a ignorância e a estupidez 

unida aos interesses de manipulação também existem. O autor ainda destaca que a grande mídia 

forma um Ministério da Verdade, encarregado de manipular informações sobre a realidade, 

produzir amnésia e gerar consensos.  

Hamilton Octávio de Souza, organizador do prefácio do livro, fala da pretensão das 

empresas jornalísticas em se transformarem em partidos políticos, com ideologias próprias e 

convenientes. Perseu Abramo, segundo relato de Souza, através de seus estudos acabou com a 

chamada objetividade jornalística e começa a tratá-la como “falsa objetividade”, pois, conforme 

ele, o jornalismo praticado pelo mercado serve de instrumento de controle político da elite, 

totalmente contrário ao do povo. Perseu apresenta a busca pelo lucro e poder político, este com 

maior intensidade, já que dinheiro se consegue com outras atividades, como um dos fatores 

determinantes para esta prática de distorção da realidade. Para Abramo não há nada mais atual 

do que a ocultação total ou parcial dos fatos, a fragmentação das edições, a inversão da 

relevância das informações ou a descontextualização dos acontecimentos.  

Segundo Abramo, uma das principais características do jornalismo atual no Brasil é a 

manipulação da informação. Ele afirma que a relação do material que chega até as redações com 

a realidade é indireta, portanto, distorcida conforme o interesse do repórter/editor. Assim, o 

público – a sociedade – é cotidiana e sistematicamente colocado diante de uma realidade 

artificialmente criada pela imprensa e que se contradiz, se contrapõe e freqüentemente se 

superpõe e domina a realidade que ele vive e conhece. 



O público só percebe quando a realidade não está correta quando é protagonista, 

acompanha, testemunha, conhece, ainda segundo Abramo. A maioria do público, conforme o 

professor, vive num mundo que não existe, que foi criado artificialmente, justamente criado para 

que ele não se mova nesse mundo irreal.  

A manipulação acontece de várias e múltiplas formas, segundo o pesquisador, 

salientando que nem tudo é sempre manipulado, mas também não acontece raramente. Abramo 

distingue quatro padrões de manipulação: a ocultação, a fragmentação, a inversão e a indução. 

O padrão de ocultação seria a ausência e presença de fatos reais. Ocorre, neste caso, o silêncio 

militante para determinados fatos. Este padrão se opera na pauta, através da relação que o 

jornalista e a empresa decide ter com a realidade. O padrão de fragmentação acontece quando o 

“resto” do fato, o todo real, é estilhaçado, desvinculado a sua origem, ou reorganizado em outras 

situações, não correspondendo ao real. Também é organizado durante o planejamento da pauta. 

O padrão de inversão é dado quando a importância do fato troca de lugar entre as partes. A 

informação original é destruída e cria-se uma artificial com outra realidade. E, por fim, o padrão 

de indução, que é quando o leitor é incapaz de ver o real e a imprensa o obriga a consumir uma 

outra realidade. O leitor acaba vendo o mundo como a imprensa quer que ele veja. “Os 

melhores, maiores” têm mais poder de indução, pois têm mais espaço na mídia. É, ainda, aquilo 

que é dito sem ser falado.  

Perseu Abramo parte do pressuposto que é possível fazer um jornalismo com 

objetividade. Com isso, questiona o por quê da imprensa ainda usar métodos de manipulação. 

Seria, segundo ele, erro involuntário, da causalidade excepcional ou das naturais limitações da 

capacidade de observação e conhecimento? Ele fala que a grande maioria das empresas de 

comunicação vem da propriedade privada, com alto grau de controle sobre a produção 

jornalística, e que são responsáveis pela distorção da realidade. Contudo, a manipulação da 

informação é deliberada, tem significado e propósito, conforme Abramo. O autor ainda afirma 

que para a imprensa não seguir a objetividade ela deve ter dois motivos: um deles o campo 

econômico, pois as empresas dependem dos anunciantes que, por sua vez, pressionam os donos 

das grandes redes de comunicação a seguir certas determinações; e outro a ambição pelo lucro, 

buscando agradar os consumidores de jornal.  



Segundo Abramo, nas pequenas empresas, o peso do anunciante é maior e a abrangência 

é menor, ao contrário das grandes em que o peso do dinheiro é menos significantes, mas sua 

abrangência é enorme. Por isso, Abramo acredita que só o peso dos anunciantes não é motivo 

para que as informações sejam manipuladas. Para ele, obviamente estas empresas estão ligadas 

à lógica do Capitalismo, operando através da política e da busca pelo poder. Ele ainda retoma a 

discussão sobre as empresas quererem se transformar em partidos políticos, comparando-as com 

eles. Segundo o autor, os partidos possuem seu eleitorado, assim como os jornais seus leitores. 

Assim como nos partidos, os filiados pagam mensalidade, não tão diferente como nos jornais, 

onde os anunciantes pagam também e os jornalistas recebem salários, assim como os integrantes 

de expressão em um partido.  

Conforme o pesquisador, somente uma mudança no modo de fazer jornalismo, isto é, 

promover uma mudança na visão do jornalismo sobre a população e vice-versa, vai mudar este 

quadro, vivenciado em diversos locais, nos mais variados meios de comunicação. Abramo 

sugere que a classe dos “dominados”, que para ele são as pessoas que não têm acesso à 

informação correta, desmistifique o jornalismo atual, através da intensificação da sua postura 

crítica frente aos fatos. Ele ainda diz que com a contestação, virá a comparação e, 

conseqüentemente, a denúncia. Assim, os meios de comunicação passarão a tratá-los (os 

leitores) como membros partidários, com os mesmos deveres e direitos. Abramo ainda finaliza 

garantindo que a revisão da liberdade de imprensa e de expressão é fundamental. 

 

3 COMUNICAÇÃO,  A IMPRENSA E A POLÍTICA 

 

3.1 COMUNICAÇÃO E POLÍTICA E SEUS ESTUDOS NO BRASIL 

 

Para Antônio Albino Canelas Rubim (2000), os cientistas sociais e políticos, 

majoritariamente, menosprezam a interlocução entre comunicação e política. O silenciamento 

da comunicação, segundo seu parecer, é um não reconhecimento da comunicação como 

modalidade midiática, como poder que interfere no poder político contemporâneo, promovendo 

alterações. Já os estudiosos de comunicação, tratam a subestimação do papel da mídia, por 



cientistas sociais e políticos, de maneira inversa, onde a superestimação da mídia convive com 

afirmações de uma política submetida aos ditames da comunicação. (RUBIM, 2000, pág. 12) 

 
À complexidade advinda da novidade da temática e de seu acelerado processo de 
realização deve ser adicionada sua composição pluridisciplinar que complexifica ainda 
mais a situação. Como todo saber instalado em zonas fronteiriças de conhecimentos, a 
temática sofre intervenções freqüentes oriundas das teorias de comunicação e das 
ciências sociais, em especial, dos estudos da política. Tais intervenções, desiguais e 
discrepantes, produzem complementaridades e, particularmente, um tensionamento que 
não pode ser esquecido por aqueles que buscam transitar nesse território 
eminentemente pluridisciplinar. (RUBIM, 2000, pág. 13) 

 

A postura citada acima, segundo Rubim, implica na não aceitação da dominância 

permanente de um campo sobre outro, com base em concepções meramente instrumentais. 

Deve-se, para ele, propor uma disputa entre ambos para saber qual predomina sobre o outro. O 

caráter de disputa não pode apagar que o relacionamento do campo da política e do campo da 

comunicação realiza-se não só com conflitos, mas como complementaridade, campos que 

precisam interagir como outros campos para se efetivar socialmente.  

O nascimento desta relação entre comunicação e política foi nos Estados Unidos entre a 

década de 20 e os anos 30. Segundo ele, havia uma emergência dos estudos e teorias acerca da 

comunicação naquele período de mutações da sociedade americana, com o avanço do sistema 

capitalista, da urbanização, necessidade de uma imprensa midiatizada, do cinema, do rádio, da 

televisão. O desenvolvimento acelerado da comunicação midiática produziu um forte impacto 

na sociedade, estimulando os estudos com relação às esferas sociais, com destaque, entre outras, 

para a política. A participação na Primeira e Segunda Guerra Mundial e a situação de 

estabilidade democrácita fez com que os estudos e teorias tomassem força, pois as guerras 

debilitaram as indústrias de comunicação da época. A situação de não autoritarismo declarado 

impossibilitou a escancarada instrumentalização política da mídia, além de permitir o estudo de 

dois fenômenos da comunicação no século 20: a utilização da mídia pelos nazistas e pelos 

comunistas.  

Nas décadas de 30 e 40, anos de expansão e consolidação dos estudos, as pesquisas 

partem para a investigação das campanhas eleitorais, da socialização e informação políticas, da 

propaganda política e da opinião pública. A instalação da Revolução das Comunicações, mais 

tarde, foi responsável pelos novos modos de ver as relações entre comunicação e política. O 



ambiente de revolução da comunicação, de neoliberalismo, desafios da democracia, crises 

políticas, fez com o enlace entre comunicação e política enfatizasse sua sintonia fina e 

desvelasse as novidades em uma relação tão antiga. Ainda na Grécia clássica, em Atenas, no 

século 5 a.C., nascem as reflexões acerca da política, que nasce como prática específica da 

resolução da questão do poder político.  

Cabe lembrar, ainda, conforme relata Rubim, que o principal instrumento de interação 

entre a comunicação e a política foi a instrumentalidade: ou seja, a comunicação sempre foi 

usada como um instrumento de conquista política. (RUBIM, 2000, pág. 19) Contudo, tanto os 

jornais franceses que circulavam naquela época como os pasquins brasileiros atuavam como 

amplificadores das opiniões e idéias políticas e não como meios lógicos da comunicação. Nesta 

época, ainda, o quadro político pré-moderno era caracterizado pelo domínio da violência na 

resolução das questões relativas ao poder político. A modernidade promove diversas 

transformações e possibilita a criação de instituições especificamente políticas, entre elas, 

Estado-nação, parlamento, os partidos, as eleições. A opinião pública agora ganhava vez, pois a 

legitimidade política não viria mais dos reis e os políticos seriam obrigados a servir quem os 

elegeu. O caráter de exclusão de certas camadas da sociedade, como as mulheres, os 

estrangeiros e os negros, as chamadas “minorias capitalistas”, foi sendo superado.  

O século 20 possibilita a realização da socialização da política e a inauguração da 

democracia ampliada de massas, ainda que limitadas pela presença das desigualdades e 

determinações capitalistas. (RUBIM, 2000, pág. 21). Esta ampliação da participação popular 

potencializa o caráter público da política, tornando o campo da política mais complexo. A 

eleição passou a ser um espaço de fórum público de disputa do poder.  

A política moderna e a contemporânea são caracterizadas pela inclusão formal ou real, 

ampliação da participação e de seu potencial, alargamento das temáticas, caráter público, 

predominância da disputa pela hegemonia, desconcentração do poder, realização de uma 

ampliada democracia em toda a sociedade.  

Rubim fala da Comunicação e da (Idade) Mídia, que possuem quatro novas modalidades 

de pensamentos teóricos. A primeira é a formulação da comunicação como midiatizada, 

mediada por um aparato sociotecnológico que requer organização específica e uma determinada 

tecnologia, fixando o lugar do falante e do ouvinte, a formatação das massas e a existência de 

um trabalho coletivo e especializado. A segunda seria a constatação de que a produção de bens 



simbólicos é submetida a uma lógica de indústria cultural, ou seja, a produção de cultura agora 

está submetida ao capital, enquanto mercadoria. (RUBIM, 2000, pág. 26-27) 

A terceira modalidade vê a comunicação como um novo campo social, que requer um 

conjunto de instituições especializadas, profissionais, de interesses e legitimidade próprios, que 

disputam posições, mas partilham afinidades e valores iguais, os quais dão forma ao campo 

social. A quarta, e última, é a assimilação da comunicação como rede, como teia de fluxos, que 

entrelaça comunicação e contemporaneidade. Rubim completa: “em suma, a comunicação – 

associada às conformações e possibilidades da mídia, lógica capitalista, campo social e rede – 

(re) constitui-se como mônada gravitacional específica, como esfera de poder especializado que 

se defronta com outros poderes e, dentre eles, a política”. (RUBIM, 2000, pág. 27-28) 

A Idade Mídia é para o autor uma sociedade ambientada e estruturada pela comunicação. 

Ele reforça que a comunicação na atualidade está cada vez mais ligada a uma infra-estrutura 

econômica, num encaixe rigoroso, num dos setores mais dinâmicos do capitalismo e mais 

expansivos, pois atinge uma grande camada da população. A comunicação ainda é citada pelo 

autor como protagonista do desenvolvimento do capitalismo e de sua difusão, pois forja uma 

sociedade de consumo frente aos receptores. A comunicação midiática, tratada como um dos 

fatores mais estruturantes e marcantes da sociabilidade contemporânea, afirma o caráter 

essencialmente dessa infra-estrutura – no sentido de base material da sociedade – produz 

sentidos, que são tornados em manifestos e publicizados. O autor coloca a comunicação como 

uma “segunda natureza”, que acolhe e envolve o ser e o estar.  

 
A incidência da comunicação não apenas estrutura e ambienta a nossa singular 
contemporaneidade. Ela afeta em profundidade a configuração da sociabilidade atual, 
pois ela se vê composta e perpassada por ‘marcas’ fabricadas pela mídia, tais como o 
espaço eletrônico, a televivência e a globalização. (RUBIM, 2000, pág. 37) 

 

A configuração entre política e comunicação gera especialização e formatações. Elas 

possuem, pelo menos, três aspectos interligados e identificam a política moderna: o caráter não 

excludente, a amplitude de sua dimensão pública, e seu caráter representativo. A primeira 

característica diz respeito à conquista da cidadania, onde, agora, as pessoas ditas “subalternas” 

têm direito à participação nas decisões políticas. A inclusão formal e participação real de todos 

no universo da política garantiu um novo modo de tratar o poder político.  



A partir deste período histórico, o governo que representa a população possui 

legitimidade e o rito de disputa desta representação passa a ser chamado de eleição. Através 

dela, cada cidadão escolhe quem será o seu representante frente às decisões políticas. Contudo, 

as eleições passam a ter relação direta com a mídia. As eleições, segundo Rubim, escolhem 

aqueles que estarão em lugares de comando, isto é, em lugares e situações nos quais se dispõe 

de modo privilegiado de parcela de poder para governar, mesmo que este lugar não assegure o 

poder de governar. (RUBIM, 2000, pág. 91) 

As lutas sociais e das mulheres fizeram com que as eleições se tornassem um 

componente fundamental da política moderna e contemporânea em situações democráticas, nas 

quais as eleições competitivas aparecem como momentos socialmente privilegiados de (re) 

distribuição do poder. Um dos problemas que este processo de (re) distribuição gera é a 

profissionalização do político.  

Outra característica, citada pelo autor, durante este período é a visibilidade social da 

política. É preciso que os políticos invistam na imagem e, consecutivamente, nas estratégias, 

dispositivos e instrumentos de comunicação. Devido a isso, Rubim considera que o período 

eleitoral é um momento privilegiado para o estudo da comunicação e política. “Indo adiante, 

torna-se indispensável colocar a reflexão acerca das relações entre eleições e comunicação nesta 

nova constelação analítica, na qual a sociabilidade encontra-se estruturada e ambientada pela 

mídia”, salienta. (RUBIM, 2000, pág. 96) 

Para Sampaio 5, a iniciativa dos estudos de comunicação e política surge no Brasil no 

momento eleitoral. Os vínculos estabelecidos entre mídia e política, muitas vezes são estreitos 

demais, o que pode ser perigoso, segundo o pesquisador. Devido a uma série de fatores, como 

propaganda oficial e adesão a grupos políticos por meio de discursos tendenciosos, o que, 

segundo Sampaio deixa as redações dos veículos diretamente atreladas ao departamento 

comercial, os jornais utilizam-se de uma série de critérios para cobrir e destacar os candidatos 

com reais possibilidades de vitória. 

Segundo Rubim e Azevedo 6 os estudos de comunicação, crescentes a partir da segunda 

metade dos anos 70, surgem devido à situação político-econômica do país. A ampliação dos 

espaços democráticos permitiu a ampliação dos estudos da temática comunicação e política. 

                                                
5 Acessado em 25 de setembro de 2007 no site http://bocc.ubi.pt/pag/sampaio-hugo-candidatos-privilegiados.pdf  
6 Acessado em 25 de setembro de 2007 no site http://bocc.ubi.pt/pag/rubim-albino-midia-politica-brasil.html 



Duas vertentes de estudos se esboçam, especialmente a que pensa a mídia como um aparelho de 

luta política e principalmente ideológica, que tratavam da Ditadura Militar e da censura política. 

Sem dúvida, segundo cita o artigo de Rubim e Azevedo, as eleições presidenciais de 1989, 

realizadas depois de 29 anos sem eleição direta para presidente, aparecem como acontecimento 

digno de reflexões sobre o enlace da mídia e política, estabelecendo novas conexões.  

O panorama atual, conforme os dois pesquisadores, é de composição desigual, pois há 

um descompasso de atenção, interesse e colaboração das disciplinas envolvidas na constituição 

deste campo interdisciplinar no Brasil. Para eles, isto é exemplificado na preocupação dos 

comunicólogos e a pouca presença de investigações e intervenções oriundas das Ciências 

Sociais e da Ciência Política, em particular. Autores citados neste trabalho, como Neusa 

Demartini Gomes, Milton José Pinto, Antônio Fausto Neto, entre outros, como os principais nos 

estudos de comunicação da atualidade. A Escola de Comunicação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) é levantada com o principal local de produção de estudos e pesquisas do 

campo.   

 

3.2 PANORAMA MIDIÁTICO EM SANTA MARIA 

 

A imprensa escrita em Santa Maria surgiu em 1883, seguida pelo aparecimento de 

diversos periódicos, numa média de um a cada ano. O primeiro jornal a circular na cidade foi a 

Gazeta do Norte, que saía duas vezes por semana, às quartas e domingos. Antes disso, a 

população ficava à espera de informações vindas da capital e dos municípios vizinhos. Segundo 

o livro de Nely Ribeiro (1993) – O Jornal em Santa Maria, de 1883 a 1992 -, não se entende por 

que Santa Maria foi ter seu jornal muito mais tarde do que a maioria dos municípios do interior, 

que tiveram suas primeiras publicações por volta de 1830. A Gazeta era impressa em oficina 

própria, tinha quatro páginas com dimensão de 30x48 centímetros. O prelo era manual, 

comprado de segunda mão em Porto Alegre. O jornal era editado pelo advogado Francisco José 

Ferreira Camboim Filho e durou até 1888. Foi o nascimento deste mini-jornal, segundo relata 

Nely, o marco do que assinalou o surgimento da imprensa em nossa cidade.  

Logo, em 1884, é registrado o surgimento da Gazetinha, mesmo negada a sua existência 

por algumas pessoas. O jornal tinha João Belém como colaborador. O jornal possui diversas 

datas de seu nascimento e alguns dizem que ele existiu em Porto Alegre e não em Santa Maria. 



Em seguida, surge O Imparcial, em outubro de 1884, tendo como redator José Mariano 

de Mattos. Esse jornal apresentava notícias variadas, anúncios, propagandas, notícias de Paris, 

Londres, Rio de Janeiro, além de moda e literatura.  

Em dezembro de 1885 surgiu o Santamariense, dirigido por José Gomes Porto. Em 

1886, surge mais um periódico chamado de A Província de tendência liberal, mas sem filiação 

partidária, que tinha como proprietário Ernesto de Oliveira. O jornal desapareceu quando, em 

1890, seu dono foi assassinado por desentendimentos políticos.  

Diversas outras publicações marcam a história da imprensa em Santa Maria, entre eles O 

Combatente e A Federação (1887); O Popular (1888); O Porvir (1889); O Ferrão, O Íris, A 

Navalha e O Trombeta (1890); 14 de Julho e O Combate (1891); 28 de Março (1894); O Guiso 

e O Córócó (1895); O Estado (1898); Liberdade, O Leque, Pescador, Peio, Carará e O 

Campestre (1899), entre outros. 

Com a chegada do século XX, Santa Maria ganha mais força na mídia impressa e cria 

dezenas de publicações. Entre elas, o jornal A Razão, em 1934, conforme será relatado abaixo. 

Após o jornal entrar em circulação, outras dezenas de periódicos mensais e semanais foram 

criados.  

Hoje, Santa Maria possui dois jornais diários - A Razão e Diário de Santa Maria - e um 

semanal - A Cidade. Publicações acadêmicas, privadas e independentes também circulam. A 

cidade ainda conta com cinco rádios AM – Santamariense (grupo De Grandi Ltda.), Guarathan, 

Imembuí, Medianeira e Universidade - e seis FM – Atlântida e Itapema (grupo RBS), Antena 1, 

Caraí (comunitária), Medianeira e Nativa. O município possui também dois telejornais locais: 

Pampa Meio-Dia, TV Pampa, filiada à Rede Record, e JA Notícias, da RBS.  

 

3.2.1 O jornal A Razão 

 

O jornal A Razão foi fundado em outubro de 1934 pelo jornalista Clarimundo Flores, 

Gélio Brinckmann e Flodoardo Martins da Silva. A concepção editorial do fundador era baseada 

nos ideais republicanos, com influência positivista, daí o nome “A Razão”. Segundo o livro de 

Nely Ribeiro (1993), a publicação tinha traços modernos, mais dentro da realidade sócio-

econômica e cultural da cidade. A Razão inicia com uma distribuição gratuita durante cinco dias 

da semana e no interior e cidades vizinhas num período de 10 dias. A circulação do jornal era 



em Santa Maria e no Estado com abrangência especialmente em municípios da Fronteira-Oeste, 

pois Clarimundo Flores era daquela região.  

Um dos principais destaques do jornal na época foi Osvaldo Aranha e sua atuação na 

Organização das Nações Unidas (ONU). O jornal cobria todos os fatos internacionais de 

relevância com base em agências de notícias. Em 1937, circulou a primeira edição extra do 

jornal que noticiava a morte de pelo menos nove santa-marienses durante a passagem de um 

ciclone que atingiu a cidade e deixou outros feridos. Não se tem notícia, conforme relata o 

editor-chefe do jornal atualmente, José Mauro Batista, de outra manchete local naquela época. 

As principais manchetes eram internacionais e nacionais.  

O jornal passou para as mãos do grupo Diários Associados, de Assis Chateaubriand, que 

comprou A Razão. O grupo dirigiu o veículo de 1943 até o início dos anos 80, quando a família 

De Grandi, atual acionista do jornal, o adquiriu. Surgia aí a empresa jornalística De Grandi 

Ltda., com os irmãos Luizinho e Celito no comando. Na época, uma impressora rotativa foi 

comprada, possibilitando a impressão do jornal em Santa Maria, como é até hoje. Ainda nas 

mãos do grupo Diários Associados, A Razão sofreu com a censura e a interferência direta do 

governo. Passou ainda pela aprovação da Constituição de 1934, que não permitia o anonimato 

das matérias publicadas e assegurava a liberdade de imprensa. Em 1941, o jornal busca a 

atualização e monta um completo serviço de rádio-telegrafia. Eram transmissões da Europa, 

África, região Balcânica, em todos os focos da Segunda Guerra Mundial.  

Com a chegada de Luizinho e Celito a idéia era inovar e transformar o jornal A Razão 

em um veículo genuinamente regional, com foco principal em Santa Maria, abrangendo, ainda, 

os 50 municípios do Centro do Estado. As manchetes deixaram de ser predominantemente 

nacionais e internacionais e passaram a ser locais ou de influência local.  

Não existem dados de tiragem do jornal no período que antecedeu a compra da 

impressora rotativa, mas sabe-se que após a aquisição o jornal passou a ter uma venda de 11/12 

mil exemplares nos dias de semana e mais de 15 mil nos finais de semana. Batista explica que a 

tiragem varia conforme o assunto, interesse, dia da semana, entre outros. Hoje, o grupo De 

Grandi Ltda. ainda possui uma rádio local chamada Santamariense e é a única empresa 

jornalística familiar da cidade.  

 

3.2.2 O jornal Diário de Santa Maria 



 

O jornal Diário de Santa Maria circulou pela primeira vez no dia 19 de junho de 2002. É 

o sexto jornal diário do Grupo RBS (Rede Brasil Sul) e circula em Santa Maria e em mais 34 

municípios da região Central do Rio Grande do Sul. Possui um projeto gráfico e editorial 

“inovador”, segundo definições dos editores, e chegou às bancas prometendo fazer uma nova 

leitura da cidade. A publicação é mais moderna do que o tradicional A Razão e busca retratar a 

comunidade da cidade e da região e seus personagens.  

O título da publicação foi escolhido pela comunidade, conforme relata a atual editora-

chefe, Andréia Fontana. O nome Diário de Santa Maria conquistou a preferência de 59,69% dos 

participantes de um concurso chamado Jornal Novo, Carro Novo. A ligação forte com a 

comunidade, desde o início do seu lançamento, também motivou o jornal a criar um Conselho 

do Leitor, instalado já em 2002, e que permanece até hoje em funcionamento.  

Possui uma equipe de 31 profissionais, entre repórteres, fotógrafos, editores e 

diagramadores e funciona na sede do Grupo RBS em Santa Maria, onde também estão sediadas 

as rádios Atlântida e Itapema e a RBS TV.  

No início, o jornal possuía uma tiragem média de 10.795 exemplares, sendo 9.745 

durante a semana e 11.845 no final de semana. Hoje, fica em torno de 17 mil exemplares 

durante a semana e 22.500 nos finais de semana. Em junho de 2007, quando o Diário completou 

cinco anos, mudou seu projeto editorial e gráfico. Entre as principais alterações, um visual mais 

limpo e moderno, segundo a editora, e a inclusão de mais colunistas nas páginas do jornal.  

 

3.3 AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2006 

 

Santa Maria teve, em 2006, ano de eleições presidenciais, para governador, deputados e 

senadores, 184.419 eleitores aptos a votar. Destes, 156.410 votaram no último pleito no 

primeiro turno, o que representa 84,81% dos votantes; e 154.861 no segundo turno, 83,97%. A 

abstenção foi maior no segundo turno, totalizando 16,03% ou 29.558, e no primeiro, 15,19% ou 

28.009. No primeiro turno, o candidato à presidência mais votado foi Geraldo Alckmin, com 

89.188 votos, 57,02% do total. Já o candidato Luís Inácio Lula da Silva recebeu 38.767 votos, 

24,79%. No segundo turno, a diferença entre os dois candidatos foi quase a mesma. Alckmin 



teve 94.847 votos e Lula 54.791, 61,25% e 35,38%, respectivamente. Pela primeira vez o 

Partido dos Trabalhadores perde uma eleição para presidência em Santa Maria.7 

O artigo A Mídia nas Eleições presidenciais de 2006 (acessado em 11 de outubro de 

2007) de Venício A. de Lima fala que os resultados que deram a vitória ao presidente Lula com 

48,6% dos votos válidos no primeiro turno e garantiram sua reeleição, com mais de 60%, no 

segundo turno das eleições de 2006 não eram previstos e foram, na verdade, considerados 

improváveis pela quase unanimidade.  

Além disso, os resultados surpreenderam o principal candidato de oposição, Geraldo 

Alckmin, que obteve menos votos no segundo do que no primeiro turno. Segundo o 

pesquisador, ao contrário do que aconteceu na eleição de 1989, quando Lula perdeu para 

Fernando Collor de Mello, em 2006 o eleito não foi o preferido dos principais grupos da mídia 

do país. A grave crise política de 2005, para alguns estudiosos, segundo Lima, e as eleições 

presidenciais de 2006 marcam uma ruptura na relação histórica entre a grande mídia e a política 

no Brasil. Nas comemorações populares após o segundo turno, surgiram faixas nas ruas com os 

dizeres “O povo venceu a mídia”, e há avaliações sérias que consideram a grande mídia a 

principal derrotada do processo eleitoral.  

Desde que teve início, em maio de 2005, a grave crise política envolvendo denúncias de 

corrupção dentro e fora do governo tornou-se a tendência dominante de cobertura da grande 

mídia – independentemente da indiscutível necessidade de sua cobertura jornalística e da 

existência de fatos, relata o autor.  

Durante a campanha eleitoral, a cobertura negativa em relação ao candidato Lula atingiu 

seu ponto máximo às vésperas da realização do primeiro turno, conforme observa Lima. Um 

delegado da Polícia Federal convocou jornalistas da grande mídia para acertar clandestinamente 

a versão a ser dada na divulgação das fotos do dinheiro apreendido com pessoas ligadas ao 

Partido dos Trabalhadores (PT) para a compra de um suposto dossiê que incriminaria o PSDB 

na aquisição fraudulenta de ambulâncias na época em que José Serra, candidato ao governo de 

São Paulo pelo PSDB, era ministro da Saúde. As fotos passaram, então, a dominar o noticiário 

tanto na mídia impressa como do rádio e da televisão. Para alguns analistas, segundo o 
                                                
7 Dados retirados do site www.tse.gov.br do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acessado em 14 de novembro de 

2007. 

 



pesquisador, em detrimento até mesmo de outras notícias relativamente de maior interesse 

público.  

Dessa forma, mesmo o leitor/consumidor tradicional da mídia impressa passa a ter 

acesso a opiniões e contraditórios que até muito tempo não existia. Isso, muitas vezes, faz com 

que o eleitor possa verificar as fontes, averiguar os fatos, e estabelecer uma posição particular 

sobre os fatos.  

Ao longo do processo eleitoral e em decorrência da própria cobertura desequilibrada, 

conforma afirma Lima, dos candidatos que estava sendo realizada, o papel e as 

responsabilidades da mídia numa democracia liberal entraram na agenda pública de discussão, 

certamente sem que esta fosse a vontade dos grupos dominantes de mídia. 

O reconhecimento da importância da mídia e o questionamento de sua atuação durante 

as eleições de 2006 alcançaram a periferia dos grandes centros urbanos e se difundiram entre os 

movimentos sociais e setores organizados da sociedade. Na periferia das grandes metrópoles, 

segundo relata, esses eventos são de extrema significação, sobretudo quando se sabe que a mídia 

tem enorme poder de definição da agenda pública e quando se considera que a mídia brasileira, 

salvo exceções, nunca se caracterizou por discutir ou pautar a si mesma.  

No auge da crise política de 2005, a credibilidade da grande mídia foi posta em questão, 

assim como na cobertura das eleições. Segundo pesquisa realizada em março de 2006, o 

Instituto GlobeScan detectou que mais da metade dos entrevistados, 55%, não confia nas 

informações obtidas através da mídia. O Brasil, segundo dados da pesquisa, é o país onde os 

entrevistados estavam mais descontentes com a sua própria mídia. Citando o cientista político 

Wanderley Guilherme dos Santos, que dizia que nas “democracias de instituições vulneráveis a 

extorsões”, Lima afirma que o grande poder da mídia gera instabilidade política, com certeza. 

Segundo ele, nas democracias estáveis a grande mídia nacional “enfrenta concorrentes a nível 

estadual e local, algo inexistente na América Latina, cuja opinião pública é controlada por dois 

ou três jornais nacionais de cada país”. Esta concorrência citada por Santos, faria com que a 

grande mídia tivesse a capacidade de afetar a estabilidade institucional reduzida. Desta forma, 

restaria a ela apenas sua credibilidade profissional na tentativa de pautar os governos.  

Lima ainda cita que uma parcela importante da nossa sociedade civil, praticamente 

excluída do acesso à mídia impressa, estaria hoje em condições de multiplicar as mediações das 

mensagens recebidas por intermédio de suas lideranças e de inúmeras formas de organização. 



Mas ainda encerra afirmando que a mídia sofre cada vez mais com a ação de organizações da 

sociedade civil organizada.  

O processo eleitoral brasileiro de 2006, segundo ainda Lima, será lembrado e estudado 

por ter sido aquele em que houve forte desequilíbrio na cobertura jornalística dos principais 

candidatos à presidência, verificado por instituições independentes de pesquisa por haver 

prevalecido uma atitude de hostilidade ao candidato Lula entre os jornalistas da grande mídia, 

por um deslocamento entre opinião dominante na mídia e da maioria dos eleitores, pelo sensível 

aumento da importância de sites e blogs de debate eleitoral, pela entrada da mídia na agenda 

pública de discussão, pela colocação da credibilidade da grande mídia em questão e pela 

crescente organização da sociedade civil, fenômeno que tem provocado a emergência de uma 

série de novas mediações que diminuíram o poder de influência direta da grande mídia sobre 

boa parte dos eleitores.  

 

4 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

4.1 ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Para conhecer melhor a prática analítica a ser usada na pesquisa, a análise de discurso 

(AD), a obra Comunicação e Discurso, de Milton José Pinto (2002) foi uma das bases. No livro, 

Pinto diz que a análise de discursos procura descrever, explicar e avaliar criticamente os 

processos de produção, circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na 

sociedade. Segundo ele, existem diversos tipos de análise de discurso, citando as explicativas e 

críticas, as que desconfiam da letra do texto, as dependentes ou independentes, as que usam ou 

não conceitos de ideologia, as que analisam textos isolados ou trabalham comparativamente, as 

que usam técnicas estatísticas, enfim.  

O autor ainda cita a função das ideologias como constitutivas da produção/reprodução 

dos sentidos sociais, por força dos aparelhos ideológicos, desenvolvido por Louis Althusser8. 

                                                
8 Louis Althusser foi um filósofo marxista francês, conhecido como o teórico das ideologias, um dos principais 
nomes do estruturalismo francês dos anos 60. Trata a imprensa como um dos Aparelhos Ideológicos do Estado 
(AIE). Seu ensaio mais conhecido é Idéologie et appareils idéologiques d'état (Ideologia e Aparelhos Ideológicos 
do Estado), onde estabelece seu conceito de ideologia, relacionando o marxismo com a psicanálise. Com estudos 
sobre ideologia e discurso, Althusser têm papel fundamental na AD. Ele fala da relação entre ideologia e discurso. 



Define os discursos como práticas sociais determinadas pelo contexto sócio-histórico, mas que 

também são partes constitutivas daquele contexto e têm privilégio em suas análises, 

principalmente textos impressos ou transcrições de textos orais, quase sempre tratados 

isoladamente, de modo independente de outros sistemas semióticos9 presentes, e cujas 

implicações político-ideológicas procuravam desvelar, de um ponto de vista crítico, afirma. Para 

ele, ainda, o analista discursivo é uma espécie de detetive sociocultural. Sua prática é 

primordialmente a de procurar e interpretar vestígios que permitem a contextualização em três 

níveis: o contexto situacional imediato, o contexto institucional e o contexto sociocultural mais 

amplo, no interior do qual se deu o evento comunicacional. Pinto ainda destaca que definir os 

discursos como práticas sociais implica que a linguagem verbal e as outras semióticas com que 

se constroem os textos são partes integrantes do contexto sócio-econômico e não alguma coisa 

de caráter puramente instrumental, externa às pressões sociais. 
 
Têm assim papel fundamental na reprodução, manutenção e transformação das 
representações que as pessoas fazem e das relações e identidades como se definem 
numa sociedade, pois é por meio dos textos que se travam as batalhas que, no nosso 
dia-a-dia, levam os participantes de um processo comunicacional a procurar “dar a 
última palavra”, isto é, a ter reconhecimento pelos receptores o aspecto hegemônico do 
seu discurso. (PINTO, 2002, pág. 28) 

 

Segundo Pinto, esta teoria passa pela definição de mediações. Pelo menos duas formas 

de mediação têm sido propostas pela análise de discurso nos últimos anos, relata o autor. Para 

ele, uma grande parte dos analistas de discursos, a mediação é feita justamente pelo que se 

chamou de práticas discursivas – as práticas sociais de produção de textos. Em cada um dos 

níveis de contextualização, segundo diz o autor, o contexto força o texto resultante a ter 

determinadas características formais e conteudísticas, mais ou menos rígidas, conforme o grau 

de ritualização do processo comunicacional.  

Pinto ainda destaca que num segundo nível mais específico de mediação por práticas 

discursivas, encontram-se os processos institucionais de textos, por exemplo, as rotinas e 
                                                                                                                                                      
 
9 A Semiótica (do grego semeiotiké ou "a arte dos sinais"), é a ciência geral dos signos e da semiose, que estuda 
todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação. Ocupa-se do 
estudo do processo de significação ou representação, na natureza e na cultura, do conceito ou da idéia. Em oposição 
à lingüística, que se restringe ao estudo dos signos lingüísticos, ou seja, do sistema sígnico da linguagem verbal, 
esta ciência tem por objeto qualquer sistema sígnico - artes visuais, música, fotografia, cinema, culinária, vestuário, 
gestos, religião, ciência, etc. 
 



procedimentos editoriais para produção de notícias de jornal ou na produção de um telejornal; 

os processos institucionais de circulação, citando como exemplo a difusão em televisão aberta 

ou assinatura, notícia como manchete de primeira página ou colocada na parte interna do jornal; 

e, ainda, os processos institucionais de consumo, como o modo com a rotina de ver televisão se 

enquadra nas rotinas de uma família, ler um jornal inteiro, ou ler apenas algumas matérias ou 

ainda ler só os títulos.  

Ele ainda relata que diversos fatores podem marcar, em nível generalista, o processo de 

codificação dos textos das mídias, levando à constituição dessas práticas: a organização 

burocrática do trabalho no interior das empresas, os procedimentos técnicos de produção, as 

ideologias profissionais, um saber mais ou menos desenvolvido sobre as expectativas do 

público, e, enfim um “clima de opinião”, um “banho ideológico” no qual emissores devem se 

situar se querem ser compreendidos. (PINTO, 2002, pág. 52 – 53) 

 
Os textos não surgem isoladamente num universo discursivo dado. Eles pertencem a 
séries ou redes organizadas por oposição ou seqüencialidade. As marcas ou pistas do 
processo de geração de sentidos que o analista interpreta numa superfície textual são 
dependentes do contexto. Isto quer dizer que uma mesma marca encontrada pelo 
analista em duas superfícies textuais, produzidas em contextos diferentes, pode ter 
interpretações diferentes. (PINTO, 2002, pág. 56) 

     

Pinto fala do título como uma frase completa, que apresenta o acontecimento central da 

história, a prisão dos possíveis “ladrões”. Trata-se de uma frase tética, isto é, totalmente nova 

como informação para o leitor, e apresenta sem detalhes dois dos participantes da história. 

Citando um título de uma matéria, Pinto reforça que o enunciador se apaga deixando os “fatos 

falarem por si mesmos”, mas a utilização do presente de qualquer forma se liga à instância 

narrativa. Ele ainda diz que os títulos e subtítulos estudados por ele adiantam informações que 

aparecerão repetidas no lide (PINTO, 2002, pág. 93). 

A Análise de Discurso, segundo Maingueneau (2000), no livro Termos-chave da Análise 

de Discurso, recebe diversas definições. A que nos interessa neste estudo é a que diz que, em 

vez de proceder a uma análise lingüística do texto ou uma análise sociológica ou psicológica, 

analisa a articulação de sua enunciação sobre um certo “lugar social”. Ela está, portanto, em 

relação com os gêneros de discursos trabalhados nos setores do espaço social (um café, o 



trabalho, a escola...) ou nos campos discursivos (político, por exemplo). (MAINGUENEAU, 

2000, pág. 13-14) 

A Análise de Discurso pode interessar-se, segundo o autor, pelo mesmo corpus de outras 

áreas, mas os vê de um ângulo diferente, e está, devido ao entrecruzamento das ciências 

humanas, submetida a uma grande instabilidade. A AD trabalhada neste caso desenvolveu-se na 

França nos anos de 1960 com uma orientação mais lingüística e marcada pelo marxismo e pela 

psicanálise.10  A escola francesa realizava análises desestruturando os textos, fazendo aparecer o 

discurso com uma plenitude enganosa, cuja análise deveria mostrar sua inconsistência, 

relacionando ao trabalho de forças inconscientes. (MAINGUENEAU, 2000, pág. 70) 

Com os anos, esta corrente foi marginalizada, conforme relata Maingueneau, mas ainda 

podemos citar algumas características ligadas à Escola Francesa, como o estudo de corpus 

escrito e formações discursivas que apresentem algum interesse histórico; refletem sobre a ação 

do sujeito no seu discurso; fazem uso das teorias de enunciação lingüísticas; e atribui um papel 

privilegiado ao interdiscurso.  

Dentro do universo discursivo, a Análise de Discurso segmenta campos discursivos, que 

são os espaços onde um conjunto de formações discursivas está em relação de concorrência. O 

campo não é estável, pode se mover para estabelecer uma nova configuração. Ele também não é 

homogêneo, pois existem relações entre dominantes e dominados, posicionamentos centrais e 

periféricos. Em geral, o analista não estuda a totalidade de um campo, mas extrai um 

subconjunto dele, que se chama espaço discursivo, constituído de, pelo menos, dois 

posicionamentos discursivos mantendo relações particularmente fortes.  

Para Orlandi (1996), a AD procura apreender a singularidade do uso da linguagem, 

buscando distinguir um do outro, ao mesmo tempo em que visa à generalidade, pois pretende a 

inserção desse discurso num domínio comum. (ORLANDI, 1996, pág. 217) A autora ainda cita 

que devido à sua contradição, a AD exige o estabelecimento de diversas tipologias. Orlandi 

apud Pêcheux (1975) fala que toda a formação discursiva se caracteriza por sua relação com a 

formação ideológica, de tal modo que qualquer formação discursiva deriva de condições de 

produção específicas. Essa afirmação, conforme complementa, traz a contraditoriedade da 

                                                
10 O autor mais representativo desta corrente é o francês Pêcheux (1938-1983) e o núcleo das primeiras pesquisas 
foi o estudo do discurso político. Os estudos tratavam nesta época da relação entre o ideológico e a lingüística, 
evitando reduzir o discurso na base da língua ou de dissolvê-lo no ideológico. 



noção de sujeito, uma das marcas da AD, mesmo que os processos discursivos não tenham 

origem no sujeito, embora eles se realizem nesse sujeito. Sua sistematização, também, depende 

da exteriorização, do contexto situacional, das condições de produção, contexto imediato. 

Seguindo, a autora segmenta os diversos tipos de contexto em: lingüístico, textual e situacional 

(estrito – imediato - e lato – ideológico).  

Orlandi ainda coloca a linguagem como um lugar de debate, de conflito. Ainda afirma 

que o discurso é conceito teórico e metodológico e texto é conceito analítico, como uma unidade 

de significação, o lugar mais adequado para se observar o fenômeno da linguagem. 

 
Resumindo, diríamos que a Análise de Discurso, tal como se apresenta hoje, pode ser 
vista como uma forma de conhecimento da linguagem que procura constituir sua 
metodologia e suas técnicas. Daí resulta seu caráter exploratório, sua relativa 
imprecisão e a falta de um modelo acabado de análise. Mas, se lhe falta uma teoria 
fechada, nem por isso se deixam de ter sistematizações: há princípios teóricos e 
metodológicos muito bem assentados, como, por exemplo, o de se levar em conta, na 
constituição da linguagem, as suas condições de produção; há procedimentos já 
claramente delineados, como, por exemplo, o de se considerar a distinção entre a 
superfície lingüística, o objeto discursivo e o processo discursivo e a maneira de se 
passar de um a outro através de diferentes etapas. (PÊCHEUX apud ORLANDI, 1996, 
pág. 179) 

 

 Para Verón (2004), a colocação do discurso no espaço é tão importante quanto a 

colocação em seqüência. Segundo ele, a análise discursiva trabalha sobre dois desvios 

intertextuais e interessa-se essencialmente pela diferença entre os discursos. Para mostrar que 

certas propriedades de uma economia discursiva estão realmente associadas a invariantes 

produtivas determinadas, é preciso que, sob condições diferentes, os discursos produzidos sejam 

diferentes. Para tanto, a abordagem comparativa é o princípio de base da análise dos discursos. 

 O autor ainda refere-se à diferença entre discurso e texto. Conforme ele, o texto é aquele 

objeto concreto que tiramos do fluxo da circulação de sentido e que tomamos como ponto de 

partida para produzir o conceito de discurso. Para ele, um texto é um objeto heterogêneo, 

podendo ser lido de diversas formas, com causalidades diferentes. Um texto, seguindo Verón, é 

o lugar do ideológico e do poder em relação à sociedade. 

 Para Verón, um discurso ou um conjunto de discursos – enquanto unidades produzidas 

dentro do social – não constituem um objeto homogêneo. Um discurso, relata ele, não possui 

uma unidade própria, pois tem uma multiplicidade de condições e uma rede de interferências. 

Conforme Verón é a ideologia que permitirá fundamentar a constituição do corpus de textos em 



termos de comparabilidade e de diferenças sistemáticas e é ela que nos orienta na identificação 

daquilo que nos interessa dentro do corpus. Ele ainda complementa afirmando que é a ideologia 

que permite a homogeneidade da seleção dos textos quanto à leitura, através de uma relação que 

surge através de hipóteses, ligando aspectos dos textos às condições de produção dos mesmos. 

 Para o autor, os textos analisados devem seguir as mesmas condições de produção, 

seguido por uma análise comparativa dentro de um mesmo gênero, onde o contexto deve ser 

levado em consideração, e a sua organização interna também. Verón ainda destaca que as 

questões de consumo do material analisado, como periodicidade, função e gênero, devem ser 

considerados também. 

 Verón ainda relata que a teoria dos discursos sociais não trata a imprensa escrita como 

um lugar de manifestação das leis da língua, mas como um dos terrenos onde se desenham, sob 

uma forma dominante específica: a da materialidade da escrita, dos objetos que são seus – os 

discursos. Ele ressalta a influência das condições produtivas sobre os discursos e o enraizamento 

dos discursos na sociedade e na evolução histórica. (VERÓN, 2004, pág. 240) Aprofundando a 

questão da análise de produção, Verón chama de “sistema produtivo” a articulação entre a 

produção e o reconhecimento dos discursos produzidos, estipulando três noções: tipo, gênero e 

estratégia.  

Nossa pesquisa vai ser baseada das teorias da análise de discurso, a partir dos estudos de 

Maingueneau, Charaudeau e de Mouillaud. Durante nosso trabalho usaremos certas convenções, 

tais como: manchetes em itálico, títulos da editoria entre aspas e quando tiverem mais de três 

linhas serão fragmentados, e quando foram usados trechos eles também estarão entre aspas. 

Utilizaremos ainda as siglas “DSM” para Diário de Santa Maria e “AR” para o jornal A Razão.  

 

4.2 O PROCESSO DE ESCOLHA DO CORPUS 

  

 Primeiramente, escolhemos o período de 30 de setembro a 30 de outubro de 2006 por 

suspeitarmos que nestes dias a cobertura em torno das eleições presidenciais seria intensificada, 

pois os dois principais candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), 

partiriam para o segundo turno do pleito. Nosso corpus de pesquisa foi definido depois da 

realização do trabalho de itemização, ou seja, reunimos todas as capas e matérias da editoria de 

política e fizemos a seleção das manchetes e matérias que tinham sido abordadas em ambos os 



jornais no mesmo dia, relacionadas (claro) às eleições presidenciais. O objetivo seria fazer uma 

análise comparativa dos modos de construção de um mesmo tema em veículos diferentes. Do 

dia 30 de setembro a 30 de outubro de 2006 foram encontradas apenas três capas que tratavam o 

mesmo tema nos jornais A Razão e Diário de Santa Maria no mesmo período. Estas três edições 

foram avaliadas com mais rigor durante a pesquisa, como veremos no próximo subcapítulo.   

 

4.3 ANÁLISE DO MODO DE CONSTRUÇÃO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL EM DSM E 

AR 

 

 Neste capítulo faremos uma descrição das três capas e matérias encontradas nos dois 

jornais que abordaram o mesmo tema na mesma data, analisando como cada jornal tematizou as 

eleições presidenciais. O jornal DSM criou o Diário do Eleitor neste período, portanto sua 

cobertura foi mais extensa e abrangente do que no jornal AR, que preferiu se deter mais nos 

assuntos locais e regionais do que na cobertura de fatos estaduais e nacionais. Mesmo assim, no 

jornal AR encontramos cinco capas relacionadas à eleição presidencial e no jornal DSM 

somente três.  

Cabe destacar, antes da análise, alguns conceitos levantados pelos autores em que este 

trabalho é baseado. Um deles, é o do francês Charaudeau (2006), que diz que toda a análise de 

textos nada mais é do que uma análise dos “possíveis interpretativos”. Cada um, com sua 

história, ideologia, vivência social, interpreta um texto de maneira diferente do outro. Esta 

questão também é levantada por Verón (2005) que diz que um discurso jamais produzirá um 

único efeito na população, mas sim desenha um campo de efeitos. Assim como o emissor pode 

transformar um título em função do público alvo.  

Consideremos também o conceito dado por Abramo (2004) para a grande mídia. Ele diz 

que ela é fonte legitimadora, edifica consensos, educa percepções, produz realidades parciais, 

mente, distorce, falsifica, e o leitor acaba vendo o mundo como a imprensa quer que ele veja. 

Cabe frisar o que nossos autores falam sobre os títulos, a parte principal do jornal (tanto os 

externos quanto internos), sua referência para o leitor, como disse Mouillaud (2002). 

Charaudeau (2006) ainda salienta que qualquer enunciado, por mais simples que possa parecer, 

possui caráter político. Mariani (1998) também observa que nada é neutro e transparente quando 

se trata da prática discursiva. Por fim, recordaremos Rubim (2000) que fala que o período 



eleitoral é privilegiado para os estudos em comunicação e política, pois os candidatos investem 

mais na imprensa. Os jornais analisados podem ser considerados “imprensa de referência” 

(Mariani, 1998), pois o jornal AR possui anos de credibilidade na comunidade santa-mariense e 

o jornal DSM adquiriu um grande número de eleitores devido ao seu formato mais moderno e 

por ser de um grupo que monopoliza a imprensa no Estado, a Rede Brasil Sul (RBS), afiliada da 

Rede Globo, uma das cinco maiores emissoras de televisão do mundo. Abramo (2004) diz que 

os maiores e melhores têm mais poder de indução, mais espaço na mídia. 

  

A primeira edição analisada, do dia 2 de outubro de 2006, tem como manchete no jornal 

DSM Quatro deputados da região eleitos. Com destaque menor: “Segundo turno 

surpreendente”, relacionada à eleição para governador, que levou Yeda Crusius (PSDB) e 

Olívio Dutra (PT) para o segundo turno; e “Não deu para Lula no primeiro turno”, com menor 

destaque do que a eleição para governador, mostrando uma foto dos dois candidatos, Lula e 

Alckmin.  

 Na matéria da editoria de política relacionada à capa, no DSM, o jornal traz o seguinte 

título na página seis: “Adiada: decisão será no dia 29”, com uma foto grande de cada candidato, 

Lula à direita e Alckmin à esquerda. Do texto extraímos trechos como “fim do sonho do PT”, “a 

fissura na invencibilidade de Lula era irreversível”, “tormenta se virou contra o governo Lula”, 

“a crise ter, finalmente, colado em Lula”, “com sua couraça de popularidade finalmente 

perfurada” são predominantes. Ao final, no último parágrafo, o repórter cita como será a eleição 

no segundo turno, tema que deveria ser principal na matéria se considerarmos o título da 

mesma. Contudo, retomaremos o que dizia Mouillaud (1997) em relação à legitimidade do título 

e a sintonia entre título e texto e vice-versa, o que não acontece neste caso, pois o que está 

expresso no título (o adiamento das eleições para o segundo turno) não condiz com o assunto 

principal da matéria, a figura do presidente Lula. A reportagem fala quase que exclusivamente 

em Lula, nos porquês de ter ido ao segundo turno com Alckmin, dos escândalos envolvendo 

malas de dinheiro para compra de um dossiê contra o PSDB, cita também a denúncia de 

corrupção do assessor direto de Lula, Freud Godoy, entre outros. Fala ainda que a região Sul foi 

decisiva para que Alckmin chegasse ao segundo turno, numa espécie de incentivo e estímulo ao 

povo que votou no primeiro turno para que continue votando no segundo e mobilize outras 



pessoas a votarem. Em tese, a matéria perdeu totalmente o foco do título e, principalmente, da 

manchete. 

No jornal A Razão (AR) do mesmo, dia a manchete foi a seguinte: Tudo fica para o 

segundo turno, destacando a eleição presidencial e para governador, disputadas em segundo 

turno, e deputados federais e estaduais, focando mais para Santa Maria e região. A matéria da 

editoria de política tem como título na página três “Segundo turno no País e no Estado” e traz 

informações básicas, informativas, com destaque igual a todos os candidatos. Ainda divulga os 

números da eleição em Santa Maria para presidente, governador, senador, deputado federal e 

deputado estadual. Mesmo parecendo mais “imparcial” do que o DSM, vale lembrar o conceito 

de Mariani (1998), que diz que a imprensa hoje assume seu lado interpretativo e toma, sim, 

direções políticas, ao contrário de antigamente, quando se posicionava como um veículo neutro 

e imparcial, atuando muito mais nas decisões políticas.  

No sábado e domingo, dias 28 e 29 de outubro de 2006, véspera da votação, o jornal 

DSM trouxe a manchete: Um trem de promessas – Veja o que Lula, Alckmin, Yeda e Olívio 

prometeram para Santa Maria. Foto geral da cidade com vagões em primeiro plano com os 

dizeres “emprego”, “segurança”, “agricultura”, “hospital regional”, “centro espacial”. Na 

matéria interna com o título “Um trem para o futuro”, na página 19, assinada pelo jornalista e, 

na época, editor de política, Carlos Dominguez, as principais promessas dos candidatos para a 

cidade são o tema. No texto, recheado de analogias em relação à cidade ferroviária, as 

informações são básicas. Num quadro ao lado, que o leitor/eleitor pode recortar e guardar para 

poder cobrar dos eleitos depois, cada candidato possui um vagão com as suas promessas. Os 

quatro estiveram em Santa Maria no período que antecedeu o primeiro turno. Percebemos nesta 

edição uma estratégia e idéia de repetição freqüente da palavra “promessa”, “prometer”. 

Voltaremos, neste caso, ao que disse Mariani (1998) quando destacou que o principal objetivo 

dos interlocutores, portanto os jornalistas, é fazer com que seu público leitor acredite na sua 

argumentação, impondo a sua ideologia, e organizando os limites do diálogo com o público. 

Mariani ainda reforçou que a construção dos enunciados e das matérias não é feita 

isoladamente, pois envolvem uma série de fatores sociais e históricos do interlocutor. 

Charaudeau (2006) também fala de uma questão que cabe ressaltar: a lógica dúbia da imprensa. 

De um lado, a instância midiática deve prezar pela informação cidadã, e de outro, está a 

concorrência comercial onde, muitas vezes, partidos políticos apadrinham certos veículos.  



Já no jornal AR a manchete foi: A hora da decisão para o país e o RS. Fotos dos quatro 

candidatos ao segundo turno, Lula e Alckmin, Yeda e Olívio. Na editoria de política uma 

matéria fala da disputa entre Yeda e Olívio no Estado e, em outra, o assunto é a eleição 

presidencial, a qual levaremos em consideração. O título da matéria relacionada à eleição 

presidencial é “Presidência: Lula ou Alckmin?”, na página oito. Um contraponto entre os 

números alcançados por Lula e Alckmin é colocado e as principais propostas de cada um 

também. Dois quadros, um para Lula e outro para Alckmin, trazem um currículo político-

profissional dos dois. Texto com informações básicas, sem aprofundamento, nem levantando 

questões contra ou a favor de algum candidato. 

 

 No dia 30 de outubro de 2006, segunda-feira, um dia após a definição do novo 

presidente do País, encontramos as últimas capas que trataram o mesmo assunto no mesmo dia. 

No DSM as manchetes foram: Uma mulher à frente do Rio Grande e Brasil pede bis. Destaque 

maior para a manchete relacionada à vitória de Yeda Crusius ao lado direito da página. Na capa 

ainda tem foto das festas dos apoiadores de Lula e Yeda em Santa Maria. A matéria da editoria 

de política tem o título “O povo os escolheu”, e subtítulos “A dama do Palácio Piratini” e ”Com 

o Brasil nas mãos”, todos na página cinco. No texto que fala da vitória de Lula encontramos 

termos como “maior liderança de esquerda do País”, mas em contrapartida fala que o povo 

“resolveu confiar mais uma vez seu voto” a ele. Dá a responsabilidade de ser a maior liderança e 

destaca que a confiança foi dada novamente, portanto falhas não serão admitidas. Fala, ainda, 

que a imagem de Lula não foi atingida pela onda de corrupção, devido à quantidade expressiva 

de votos mesmo com os escândalos divulgados. Em quadro menor, uma foto-legenda da festa 

dos dois candidatos na cidade.  

Em outras duas páginas, oito e nove, o jornal DSM, traz a matéria É Lula de novo, 

fazendo uma analogia ao slogan da campanha do presidente eleito. A crença de Lula na sua 

vitória é destacada no texto, criando uma personalização, um estereótipo de arrogância, adjetivo 

que foi vinculado a Lula durante toda a campanha a reeleição em vários meios de comunicação. 

A descrição da hora em que ele foi votar é feita pelo repórter, criando uma figura de “estrela” do 

presidente. Em um texto menor, os detalhes da entrevista coletiva após sua reeleição são dados, 

com o título “Menos presença do PT no segundo mandato do PT” (página nove). Na reportagem 

são encontrados os termos “recebeu voto de confiança”, “vai ter que trabalhar muito”, 



“espinhosa tarefa de cumprir as promessas” (mais uma vez seguindo a estratégia de repetição da 

palavra promessa), “tão certo estava o presidente de sua reeleição”. Um quadro pequeno com 

uma foto do candidato derrotado, Geraldo Alckmin, fala que ele reconheceu sua derrota e 

telefonou para o presidente reeleito dando parabéns pela vitória. Os números da eleição no 

Brasil, Estado, Santa Maria e região complementam as informações.  

 No jornal AR o tema foi tratado com as seguintes informações: manchete: Lula é 

reeleito, aqui deu Yeda. Foto maior de Lula e menor de Yeda, ao contrário do que vemos no 

DSM, onde sempre a eleição para governador ganhou mais destaque. O jornal ainda destaca 

mais a vitória de Lula falando dos números que o levaram à vitória e afirmando que ele era 

favorito. A matéria da editoria de política tem como título “Eles vão comandar por quatro 

anos” e traz dados básicos sobre a eleição no segundo turno. Fotos das festas dos candidatos na 

cidade também são colocadas, sendo que a foto da festa dos apoiadores de Lula está errada. Foi 

colocada uma foto do comício de Lula, realizado na Gare da Estação Férrea em um dia de chuva 

(pode-se perceber que as pessoas estão molhadas na foto) e não da festa na Avenida Rio Branco. 

As falhas na colocação de fotos no jornal AR acontecem em outras edições, que não serão 

analisadas neste caso. Matérias unicamente informativas, sem adjetivações. A questão dos 

comícios é citada por Gomes (2004) que afirma que em período eleitoral as massas são atraídas. 

Com esta atração, os partidos políticos (e seus discursos) adquirem mais adesão, rejeição ou 

consenso possível, conforme Charaudeau (2006). 

 

5 CONCLUSÃO  

 

 Nossos estudos, até agora, nos fazem acreditar que a cobertura das eleições durante o 

período eleitoral de 2006 nos jornais DSM e AR não foi a pauta prioritária. As temáticas 

abordadas nas editorias de política foram mais relacionadas ao cotidiano da população, mais 

intimistas, referindo-se a questões políticas da cidade, falando de deputados de Santa Maria e 

região, da eleição para governador, deixando de lado a eleição presidencial. Prova disso é que 

poucas capas do período analisado – 30 de setembro a 30 de outubro – trataram do assunto. A 

grande maioria das capas, verificadas antes da escolha do corpus de pesquisa, versava, 

principalmente, da eleição para governador. O DSM aborda assuntos mais polêmicos, 

caracteriza e adjetiva os personagens, enquanto o AR opta por uma cobertura mais “amena”, 



dando informações básicas que completam o lead, sem buscar o aprofundamento das 

informações.  

Isso pode se dar devido à estrutura que ambos os veículos possuem. O jornal AR possui 

uma equipe menor – computadores, veículos, equipamentos em geral -, passava por uma crise 

financeira na época, o que pode gerar desinteresse dos jornalistas. Há de se considerar também 

que o jornal não possui revisor e apenas um editor. Já o DSM tem uma estrutura melhor, um 

maior número de jornalistas, fotógrafos, diagramadores, editores, equipamentos mais modernos, 

tem o respaldo ainda da TV e das rádios, que podem sugerir e/ou gerar pautas diferenciadas. 

Acreditamos que, mesmo com as dificuldades estruturais do jornal AR, as matérias 

chegam mais próximas da imparcialidade - mesmo que consideremos que ela não exista – e da 

objetividade do que no jornal DSM. Geralmente, o DSM tende a ser menos imparcial, opinião 

que formamos a partir do acompanhamento diário das reportagens do jornal. O AR busca 

agradar a todos os segmentos - universitário, religioso, militar, executivo, legislativo, judiciário 

- sem gerar conflitos ou polêmicas. Mostra, muitas vezes, somente um lado da história, evitando 

a discussão e o debate na sociedade. O AR prioriza, na cobertura política, questões relacionadas 

ao município, enquanto o jornal DSM é mais abrangente neste aspecto, dando informações 

mundiais, nacionais, estaduais e municipais. 

Acreditamos que o grande investimento do jornal DSM nesta última eleição foi a criação 

do Diário do Eleitor, onde o leitor tinha mais espaço para expor sua opinião, interagir com a 

comunidade, cobrar propostas e posicionamentos dos candidatos. O AR possui um público 

cativo na cidade por fazer parte do cotidiano da população há muitos anos, o que também é fator 

importante para a manutenção da sua credibilidade.  

 Nós havíamos suposto, no início deste trabalho, que as manchetes e os títulos da editoria 

de política poderiam influenciar na escolha do candidato do leitor/eleitor, mas percebemos que 

esta suposição só poderia ser afirmada através de um estudo sobre os efeitos de sentido ou 

mesmo uma pesquisa de recepção. 

 Acreditamos que a trajetória que percorremos foi reveladora e gratificante, já que 

pudemos perceber melhor os mecanismos e procedimentos discursivos que os jornais diários de 

cidade de porte médio do interior do estado do Rio Grande do Sul utilizam na fidelização de 

seus públicos em períodos eleitorais. 
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