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RESUMO 
 
A proposta deste estudo foi investigar a mídia e seu papel central na construção e 
semantização de sentidos referentes à cidade de Santa Maria. Para tanto, a pesquisa 
identificou as estratégias discursivas e os efeitos criados nas capas dos jornais A Razão e 
Diário de Santa Maria, na época do aniversário da cidade. Para o estudo proposto foram 
selecionadas as capas do período de 10 e 24 de maio, época que abrange o agendamento do 
aniversário até a repercussão do mesmo, na mídia. A pesquisa baseou-se na Análise de 
Discurso, na Teoria do Agendamento e nos Critérios de Noticiabilidade. Como resultado, 
percebemos que na época do aniversário, Santa Maria continua sendo representada nas capas 
dos jornais com discurso jornalístico que remete ao sentido de “Cidade Cultura” e “Cidade 
Universitária”. Isso, evidenciado no calendário de atividades, desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal. 
 
 
Palavras-chave: Estratégias discursivas, Agendamento, Santa Maria, Cidade Cultura e 
Cidade Universitária. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The proposal you gave I study was explore the media & your paper central on building & 
semanticing of feelings concerning on the city of Santa Maria. About to as many, the search 
she identified the discourse strategies & the outcomes drudges on the cloaks from the 
magazines A Razão & Diário de Santa Maria, on epoch of the birthday from city. About to 
the survey proposed have been selects the coats of the period of 10 & May 24, epoch which 
embraces the schedule of the birthday but also the repercussion of the even, on media. The 
search base if on Analysis of Speech, in theory of the schedule & on the Criteria of 
noticeable. As a result, we sense what on epoch of the birthday, Santa Maria, she continues 
being represented on the cloaks from the magazines with speech journalistic what she remits 
the grieved of “City Culture” & “City Academic”. That make evident into the calendar of 
activities , developed by City hall Municipal. 
 
 
Key words: discourse strategies, schedule, Santa Maria, City Culture & City Academic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho concentra-se em interpretar as manchetes, títulos, subtítulos e legendas 

das capas dos jornais locais A Razão e Diário de Santa Maria, referentes ao aniversário de 

Santa Maria. O evento festivo serve de referência para os modos de a semantização, que a 

mídia faz da cidade. A construção semântica, que é como os jornais construem os sentidos 

dados ao aniversário de Santa Maria. Cidade, que há mais de 40 anos, é conhecida pelos 

slogans de – Cidade Cultura – e – Cidade Universitária –. 

Para tanto, esta pesquisa pretende analisar as estratégias discursivas e os efeitos de 

sentido que foram produzidos nas capas dos dois jornais selecionados, relativos às 

festividades da data de destaque da cidade, no período de 10 a 24 de maio de 2007. 

Os veículos de comunicação foram escolhidos, por serem os dois jornais diário de 

maior circulação em Santa Maria e importantes para a região, sendo A Razão, o mais antigo, 

com 73 anos de existência e o Diário de Santa Maria, o mais novo, com 5 anos de circulação. 

O interesse deste trabalho é investigar o “conceito” de Santa Maria nas mídias, ou 

seja, passados 40 anos, ela continua sendo conhecida como – Cidade Cultura – e – Cidade 

Universitária –. Como corpus desta análise optamos por um mesmo episódio, o aniversário 

de Santa Maria visto pelos dois jornais, que têm linhas editoriais diferentes. A Razão prioriza 

acontecimentos da cidade, enquanto o Diário de Santa Maria valoriza acontecimentos de 

extensão nacional e até internacional. A grande diferença de tempo de existência dos dois 

jornais também motivou esse estudo. 

A partir desse cenário, a pesquisa tem como problemática de pesquisa a seguinte 

questão: Que estratégias discursivas são usadas para conotar a imagem semântica de Santa 

Maria no seu aniversário, nos principais jornais da cidade?  

Dessa problemática, o objetivo principal é diagnosticar as estratégias discursivas e 

mecanismos utilizados na construção das manchetes, títulos, subtítulos e legendas, nas capas 

dos dois jornais selecionados, apontando para a construção dos efeitos de sentido. Como 

objetivos específicos, pretendemos observar o modo de organização das representações e 

estratégias em cada uma das capas dos jornais pesquisados, mapear os temas apresentados 

sobre o aniversário da cidade, para assim, identificar a imagem semântica de Santa Maria 

passada aos leitores. Além desses, descrever as estratégias usadas na construção da capas, 

identificando os mecanismos discursivos utilizados pelos jornais para noticiar o aniversário 

de Santa Maria.  
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Para atender a esses objetivos, a estrutura deste trabalho foi formatada da seguinte 

maneira: no Capítulo Um, apresentamos o contexto de Santa Maria e suas características 

principais, um breve resgate de A Razão e do Diário de Santa Maria e a abordagem 

metodológica. O foco desse capítulo é situar o leitor, em relação à localização e às 

características dos jornais e da cidade, assim como relatar o processo percorrido para a 

produção desta pesquisa. 

No Capítulo Dois, estudamos as bases teóricas do Trabalho Final de Graduação 

(TFG). Baseado nos autores Eni Orlandi, Adair Peruzzolo, Eliseo Verón, Dominique 

Maingueneau, Maria do Rosário Gregolin, Adriano Duarte Rodrigues que explicam as 

estratégias discursivas e os efeitos de sentido, bem como a transformação do texto em 

discurso e a formação dos sentidos a partir dos discursos e do discurso midiático. 

O Capítulo Três traz autores como Nelson Traquina e Mauro Wolf que discorrem 

sobre os Critérios de Noticiabilidade, e Maxweel Mc Combs e Donald L. Shaw que 

apresentam a Teoria do Agendamento, que fundamentam o núcleo da pesquisa. 

O Capítulo Quatro abrange as análises das capas selecionadas, que foram divididas 

em quatro categorias. São elas: Agendamento dos 150 anos; Campo Político; Eventos 

Comemorativos; e Aniversário de Santa Maria. 

Deste conjunto material, o trabalho é encaminhado para as considerações finais que 

apresenta a visão e “interpretação” da autora a respeito da semantização da cidade de Santa 

Maria, nos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, na época do seu aniversário. 

Este trabalho tem caráter qualitativo porque une as interpretações feitas pela autora, 

fundamentadas em pesquisa teórica e no diálogo constante com o corpus selecionado. 

Devemos salientar que não se tem a pretensão de esgotar o assunto com dados 

definitivos, mas identificar as estratégias discursivas utilizadas para semantizar o aniversário 

de Santa Maria nos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, visando a contribuir para 

estudos posteriores. 
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1. SANTA MARIA E OS JORNAIS: O UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Pensar o modo como os jornais impressos constroem as notícias sobre Santa Maria é 

uma tarefa complexa. Afinal, diariamente são produzidos jornais contando o dia-a-dia da 

cidade, sua rotina, seus problemas, enfim, o seu mundo. Mas o interesse deste estudo é ir 

além desse mundo vivido. É saber que sentidos, que conotações, que tematizações as notícias 

produzidas sobre Santa Maria significam. Para dar conta desta investigação, pensamos em 

apresentar o município de Santa Maria, fazer um breve resgate histórico da cidade e um 

mapeamento das características dos dois jornais em estudo: A Razão e o Diário de Santa 

Maria, objetos empíricos do trabalho e jornais de referenciabilidade da cidade.  

 

1.1. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 

 

O município de Santa Maria, situado no interior do Estado do Rio Grande do Sul, tem 

importante posição geográfica, pois se localiza na região central do Estado. O município tem 

área de 1823,1 Km², faz limite com as seguintes cidades: ao norte com Itaara, Júlio de 

Castilhos e São Martinho da Serra; ao sul com São Gabriel e São Sepé; ao leste com Silveira 

Martins, Restinga Seca e Formigueiro e a oeste com São Pedro do Sul e Dilermando de 

Aguiar. Os acessos à cidade são feitos pelas BR 158, BR 392, RS 287 e RS 509. Sua 

população é de 243.396 mil habitantes, sendo desses 127.496 mulheres e 115.900 homens. 

Fica 290 quilômetros distante da capital Porto Alegre. A altitude média é de 113 m acima do 

nível do mar. A temperatura média da cidade é de 19,2º C, apresentando clima subtropical 

úmido. A precipitação pluviométrica média é de 1700 mm. A latitude é de -29, 68417 e a 

longitude -53, 806941. 

Santa Maria foi fundada, como cidade, no dia 17 de maio de 1858, pela lei provincial 

de nº. 400 de 16 de dezembro de 1857, deixando de ser freguesia de Santa Maria da Boca do 

Monte e passando a ser Vila de Santa Maria da Boca do Monte e em 1876 torna-se 

município  

Na área econômica, é estável, embora sem grande produção de riquezas. É o setor 

terciário que absorve 80% da mão-de-obra da cidade, o comércio e a prestação de serviços. 

Após, vem o setor primário, que corresponde à atividade agrícola e pecuária e, por último, o 

setor secundário, que diz respeito a indústrias de pequeno e médio porte. O PIB gira em 

torno de R$ 1.003.540.000,00 / ano, e a renda per capita é de R$ 4.199,99 / ano.  

                                                 
1 Os dados foram retirados do site http://www.santamaria.rs.gov.br/ acessado em 02/08/07. 
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A cidade é ponto de referência cultural, além de Centro Universitário, desde a 

implantação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 18 de março de 1961, 

fundada a partir da lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, com o nome de Universidade 

de Santa Maria. O campus da UFSM, que abriga a Cidade Universitária chamada Professor 

José Mariano da Rocha Filho, está localizado na Avenida Roraima, número 1000, no Bairro 

Camobi, em Santa Maria. A área territorial total da universidade é de 1.863,57 hectares, nos 

quais as edificações somam 264.285,49 m2 de área construída no Campus, e 22.259,41 m2 

em construções no centro da cidade. São oferecidos 60 cursos de graduação, um curso de 

ensino a distância, 53 cursos de Pós-Graduação, sendo 17 de especialização, 24 de mestrado 

e 12 de doutorado. Possui, ainda, escolas de Ensino Médio e Tecnológico, Colégio Agrícola 

e Colégio Politécnico. A partir dessa realidade educacional, Santa Maria ficou conhecida 

pelo slogan - Cidade Universitária -. 

Com o passar do tempo, também como - Cidade Cultura -, pela promoção de diversos 

eventos culturais como Feira do Livro, Tertúlia Nativista, Concurso Fotográfico, Mostra 

Rock, Nossos Talentos, Santa Maria Vídeo e Cinema, Minuano da Canção Nativa, entre 

outros. Os conceitos “Cidade Universitária” e “Cidade Cultura” representam as práticas 

sociais experiencizadas na cidade e publicizadas, evidentemente, na mídia. No entanto, esses 

conceitos referidos já têm mais de 40 anos. 

Hoje, Santa Maria, além da UFSM, tem mais seis Instituições de Ensino Superior, 

Centro Universitário Franciscano (Unifra), Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma), 

Faculdade Luterana do Brasil (Ulbra), Faculdade Palotina (Fapas), Faculdade Santa Clara 

(Fascla) e Faculdade Metodista (Fames). Os meios de comunicação da cidade também foram 

implementados contendo, quatro televisões – RBSTV, TV Pampa, TV Universitária, TV 

Câmara – além de doze emissoras de rádio, sete jornais e sites na internet, rede mundial de 

computadores. Assim, através dessas mídias, a cidade ganhou visibilidade e destaque, 

valorizando ainda mais os seus slogans de Cidade Cultura e Cidade Universitária. 

Esse contexto de Santa Maria será objeto de estudo nos jornais referência deste 

trabalho, representado nas capas da A Razão e Diário de Santa Maria, no período de 10 a 24 

de maio de 2007, que inclui as comemorações do aniversário da cidade. 

 

1.2 OS JORNAIS A RAZÃO E DIÁRIO DE SANTA MARIA: O ÂNGULO DE 

VISÃO 

Para estudar a semantização da cidade de Santa Maria nos veículos de comunicação 

impressa, escolhemos A Razão, o mais antigo jornal da cidade pertencente à Empresa 
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Jornalística De Grandi Ltda que completa 73 anos de circulação neste ano. Hoje, A Razão 

atinge mais de 40 municípios da região central, fronteira oeste do RS e capital do estado, 

Porto Alegre. O Diário de Santa Maria é um jornal, que tem apenas cinco anos de circulação, 

na cidade, de propriedade da Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), tradicional referência 

nos meios de comunicação do Estado. O Diário de Santa Maria atinge 33 municípios da 

região central do estado. 

Escolhemos como abordagem empírica deste trabalho a cobertura do aniversário da 

cidade de Santa Maria, dia 17 de maio, realizada pelos jornais santa-marienses A Razão e 

Diário de Santa Maria, no período de 10 a 24 de maio de 2007. Decidimos estudar sete dias 

antes do 17 de maio, data da comemoração do aniversário municipal, e sete dias depois, 

abrangendo com esse recorte um espaço de visibilidade da cidade, que trata desde o 

agendamento da data até dias posteriores. 

A Razão é um jornal mais voltado para os acontecimentos locais, caracterizando-se 

por ser mais conservador. Já o Diário de Santa Maria, além de temas locais, também 

apresenta questões estaduais, nacionais e internacionais. O DSM veio para a cidade com o 

intuito de inovar e, em cinco anos, já mudou o layout para se tornar mais atrativo. Os dois 

jornais são matutinos, com seis publicações por semana. 

 A escolha pela mídia impressa se deu por ser o aniversário da cidade um momento 

comemorado todos os anos e de grande destaque nas primeiras páginas dos jornais, quando 

as pautas se voltam para a tematização dos eventos festivos da cidade. Optamos pelos jornais 

locais, devido à sua importância para a região e também porque jornais estaduais referem-se 

ao assunto, mas sem grande destaque.  

 

1.2.1 A RAZÃO 

 

O jornal A Razão é tradicional na cidade, fundado em 8 de outubro de 1934 pelo 

estancieiro de Uruguaiana Floduardo Silva. O prédio do jornal estava situado na rua Dr. 

Bozzano, número 42, na esquina da Praça Saldanha Marinho. O motivo pelo qual o jornal foi 

implantado na cidade era dar visibilidade para a candidatura à Presidência da República de 

Osvaldo Aranha. Para dirigir o jornal, foi contratado o experiente jornalista Clarimundo 

Flores, que já trabalhava na região de Santa Maria.  

No dia 09 de outubro, o primeiro exemplar de A Razão começou a circular na cidade, 

tendo como manchete principal: “Integralistas e comunistas tiveram violento choque em São 

Paulo, resultando vários mortos e mais de 80 feridos”. Logo após, o editorial de Clarimundo 
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Flores destacava: “Faremos política construtiva na mais sincera significação do termo e 

procuraremos, pela doutrinação honesta, cooperar para a o reerguimento moral da 

República”. Noticiou-se, também, a festa de inauguração da sede do jornal. 

 A Razão se estruturou com pautas variadas, que caracterizou o jornal desde o início. 

Foi uma inovação para a cidade, que estava acostumada ao estilo mais conservador. O jornal 

trouxe máquinas novas, contratou equipe de reportagem e utilizou serviço telegráfico. Logo 

no ano seguinte, A Razão já tratou de colocar sucursais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife 

e Porto Alegre. A estrutura se fez necessária para vencer a concorrência dos jornais Correio 

do Povo e Diário da Manhã que só chegavam a região e ao oeste do estado no final da tarde 

ou no dia seguinte, já que pela manhã A Razão estava circulando na cidade.  

Com o início da ditadura do Estado Novo e o fim da candidatura de Osvaldo Aranha, 

com dificuldades financeiras encerrou a era Clarimundo Flores, em 1943. Então, A Razão foi 

vendida para os Diários Associados, de Assis Chateaubriand. O jornal passou a receber 

notícias da agência Meridional, da mesma rede, e a publicar as colunas de seu proprietário, 

que criticava o governo de Getúlio Vargas. Foi um período delicado do jornal, pois Santa 

Maria era um reduto do PTB, o partido de Vargas. 

O jornal continuou funcionando com a mesma impressora da fundação, até 1975, 

numa linotipo que utilizava composição à quente, e precisava ser aquecida antes de 

funcionar, pois trabalhava com chumbo derretido. A linotipo trabalha com teclado parecido 

com os das máquinas de escrever no qual o linotipista copiava o texto redigido pelo repórter. 

Na outra ponta dessas teclas, estavam as matrizes, formas de letras, onde cera derramado o 

chumbo derretido. Esse processo se chama composição e era feito linha por linha. Essa linha 

fundida, e transformada numa barra dura de chumbo, caía numa bandeja chamada galé. De 

acordo com o texto, as linhas eram montadas manualmente e posteriormente seguiam para a 

impressão.  

Uma história curiosa foi o da impressora off-set, que a comunidade comprou para o 

jornal depois de uma campanha na cidade, em 1970. A impressora nem chegou à cidade, 

ficou em Porto Alegre, para imprimir o Diário de Notícias. Para diminuir as manifestações 

da população, os Diários Associados decidiram imprimir A Razão em Porto Alegre, isto é, o 

jornal era feito em Santa Maria, os fotolitos iam à capital e retornavam já impressos. 

Somente em 1975, quando se mudou para a sede atual, na Rua Serafim Valandro, 1284 é que 

o jornal conseguiu uma nova impressora. 

Com o fim do Diário de Notícias, em 1981, os Associados venderam aos irmãos 

Luizinho e Celito de Grandi o jornal A Razão. Luizinho era diretor do jornal desde 1979 e, 
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com Celito, começou a recuperação da credibilidade. Voltaram a usar o antigo logotipo, 

optaram pelo tamanho standard, a impressora era nova, e concentraram-se mais no noticiário 

regional. Luizinho permaneceu no comando até 1988, quando foi assassinado. A partir de 

então, o comando ficou sob a responsabilidade de sua viúva Maria Zaira de Grandi, que está 

até hoje. Em 2000, a empresa comprou a rádio Santa-Mariense e continua pautando em 

trabalhar pela comunidade. 

A Razão completou 73 anos em 2007. O jornal é em 90% dos casos distribuídos em 

forma de assinaturas. Caracterizando-se como um jornal marcadamente comunitário, 

defendendo assuntos de interesse das comunidades da região Central e fronteira Oeste do 

RS, onde ele tem sua circulação. O perfil do leitor de A Razão é 82,8 % pessoas de classes A 

e B com média salarial perto de 16 salários, 49,8 % dos assinantes estão na faixa etária entre 

35 e 54 anos e 58 % têm nível de escolaridade superior completo/incompleto. A média de 

leitores por dia é de 128.800 pessoas, conforme pesquisa da Revista Amanhã.  Pesquisa do 

Top Of Mind de 2004 comprova: A Razão é o jornal mais lembrado da Região. Seu acervo é 

utilizado para pesquisas por historiadores e estudantes de Santa Maria e da região. 

A Razão é filiada à SIP, ANJ, ALAPI e ADI tendo como Diretora-presidente, Maria 

Zaira De Grandi, como Diretor de Relações com o Mercado, Alexandre De Grandi e Editor, 

José Mauro Batista2 

 

1.2.2 DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

O jornal Diário de Santa Maria é um jornal novo, com apenas 5 anos de circulação, 

situado na região central do estado do Rio Grande do Sul. Ele pertence ao Grupo RBS fica 

localizado na Av. Maurício Sirotsky Sobrinho, 25 – Patronato, em Santa Maria. O jornal tem 

uma abrangência de 33 municípios, com uma população de leitores de 700 mil pessoas. 

O primeiro editor-chefe do Diário de Santa Maria foi o jornalista Nilson Vargas, que 

veio implantar o jornal na cidade. Com a sua saída, a jornalista Andréia Fontana, que na 

época, já trabalhava na redação, assumiu o lugar de editora-chefe, onde está até hoje. 

O veículo de comunicação da RBS veio para inovar o mercado, com linguagem 

arrojada e inteligente. O perfil do leitor é 40% da classe A/B, 45% da classe C e da classe D 

15%. A faixa etária se distribui de 10 a 14 anos- 9%, de 15 a 19 anos13%, de 20 a 24 anos 

12%, de 25 a 29 anos – 12%, de 30 a 34 anos – 10 %, de 34 a 39 anos – 10%, de 40 a 49 

anos – 17%, de 50 a 59 anos – 7% e de 60 e mais anos – 10%. 54% dos leitores do jornal são 

                                                 
2 Os dados foram retirados do site http://www.arazao.com.br/ acessado em 31/07/07 
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do sexo feminino e do sexo masculino são 46%. O grau de instrução dos leitores varia entre 

analfabeto a fundamental incompleto, 31%, fundamental completo a superior incompleto, 

62% e superior completo, 7%. Os dados foram obtidos com uma pesquisa do IBOPE 

realizada em setembro de 2006 com pessoas de ambos os sexos, a partir de 10 anos. O total 

de leitores em Santa Maria e região diariamente é de 304.391 e o total de leitores do Diário 

de Santa Maria é de 144.137.  

A circulação paga do Diário de Santa Maria na média diária, considerando de 

segunda-feira a sábado é de 15. 558 exemplares. A fonte foi IVC junho de 2007. As seções 

mais lidas são: quadrinhos – 59%, política – 60%, teatro, cinema, show – 64%, horóscopo – 

64%, coluna social- 65%, notícias internacionais – 70%, assuntos culturais – 70%, 

classificados – 73%, variedades – 79%, notícias do país – 81%, policial – 82%, televisão – 

82%, notícias do estado – 83%, primeira página – 91%, notícias da cidade – 92%. A 

pesquisa foi realizada em setembro de 2006 com ambos os sexos, 10 até 59 anos pelo 

IBOPE. 

A RBS é uma empresa de comunicação multimídia e tem como missão “Facilitar a 

comunicação das pessoas com seu mundo”. Ela realiza suas atividades na região sul do 

Brasil e é líder de mercado em todas as suas atuações. Ela foi fundada em 1957 por Maurício 

Sirotsky Sobrinho. A RBS hoje possue 18 emissoras de televisão aberta, 8 jornais diários, 26 

emissoras de rádio, 2 portais de internet, operação orientada para o agronegócio, editora, 

gravadora, empresa de logística, empresa de marketing para jovens e fundação de 

responsabilidade social3. 

Está presente em seis estados brasileiros, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal com sucursais multimídia e escritórios 

comerciais. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina possui veículos de massa que atingem 

milhões de pessoas por dia. A Rede RBS é o maior grupo de comunicação multi-regional do 

Brasil.  

 

1.3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Em termos metodológicos, optamos pela Análise de Discurso, linha francesa. Como 

técnica de pesquisa foi adotada a desconstrução dos enunciados e, posteriormente, a 

reconstrução, buscando os efeitos de sentidos. A Análise de Discurso estuda a linguagem, 

seja ela escrita ou falada e suas relações com a sociedade, levando em conta o contexto em 
                                                 

3 Os dados foram retirados do site http://www.gruporbs.com.br/rbscom/jsp/default.jsp acessado em 31/07/07 
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que está inserida. Decidiu-se adotar a linha francesa, porque ela apresenta os elementos 

necessários para esta pesquisa. Alguns dos primeiros pensadores a respeito da Análise de 

Discurso foram Michel Foucault e Michel Pêcheux. Essa linha compreende o jornalismo 

como construtor da realidade social e, através da compreensão das estratégias discursivas, 

procura buscar as significações, que são técnicas de interpretação dos enunciados.  

Dentro dessa linha, esta pesquisa pretende estudar a construção semântica do 

aniversário de Santa Maria, no período de 10 a 24 de maio de 2007, através da análise das 

capas dos dois principais jornais: A Razão e o Diário de Santa Maria. Foram selecionadas 30 

capas, sendo 15 de A Razão e 15 do Diário de Santa Maria, que serão estudadas em sua 

totalidade, deixando de fora apenas a linguagem imagética. Delimitamos um período, pois 

não é possível estudar a totalidade de jornais, assim sendo, escolhemos uma amostra. 

A proposta inicial era analisar apenas as manchetes principais, pois são elas que 

fornecem mais condições para que a macroestrutura textual possa ser imediatamente 

estabelecida. Muitas vezes, a informação mais relevante é apresentada pela capa, que 

antecipa para o leitor o que será tratado no corpo da notícia. Mas não foi possível, devido em 

que muitas capas, as relações com o aniversário de Santa Maria estavam em títulos e 

legendas. Assim, decidimos por aumentar o estudo para manchete, títulos, subtítulos e 

legendas. 

As técnicas usadas para dar conta dessa proposta foi pesquisa bibliográfica, que 

consiste no levantamento de livros, artigos, periódicos e materiais on line sobre o tema, além 

das capas do período selecionado para o estudo. Com isso o pesquisador entra em contato 

com o que já foi escrito sobre o tema. 

Depois dessa etapa, vem a análise das capas. É feita uma triagem sobre os temas e 

uma seleção em grupos, organizando o material para então fazer a exploração do material, 

que se refere à análise descritiva do corpus propriamente dita. Este trabalho é uma pesquisa 

exploratória e de natureza qualitativa. Essa idéia é reforçada por DEMO (2001) reforça este 

conceito ao afirmar que: 

 

A pesquisa qualitativa também formaliza, mas procura preservar a realidade acima do 

método. Falo de ‘informação qualitativa’ no sentido de que buscamos na realidade 

informação – ‘dados’ – sobre ela, de sorte que a possamos manipular cientificamente, 

permitindo tanto sua melhor compreensão, quanto, sobretudo, condições de intervenção e 

mudança. DEMO (2001, p.10) 
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Com os grupos formados e a seleção feita iniciamos a estruturação das categorias que 

são: Agendamento dos 150 anos; Campo Político; Eventos Comemorativos; e Aniversário de 

Santa Maria. 

 

- Agendamento dos 150 anos 

Procuroramos verificar nessa categoria se os 150 anos de Santa Maria já estavam 

sendo publicizados, devido a ser uma data de destaque. 

 

- Campo Político 

Como em todos os aniversários de Santa Maria, a Prefeitura Municipal prepara um 

calendário de atividades festivas, e dentro dessa categoria, pois analisamos as estratégias 

políticas em relação a comemoração. 

 

- Eventos Comemorativos 

Eventos realizados pela Prefeitura Municipal para festejar a data são tradicionais na 

cidade. A Feira do Livro e o Minuano da Canção Nativa, há anos acontecem em datas 

próximas a 17 de maio. Sendo assim, são eventos ligados às festividades e com isso a 

categoria foi selecionada para verificar esses acontecimentos. 

 

- Aniversário de Santa Maria 

No dia 17 de maio, é tradicional os jornais locais produzirem matérias sobre o 

aniversário da cidade, por isso, essa categoria foi escolhida para dar conta desses enunciados.  

 

Para finalizar a abordagem metodológica deste estudo foram feitas as considerações 

finais, que permitiram à autora analisar o resultado das análises das categorias apontadas, 

anteriormente.  
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2. O DISCURSO E SEUS APORTES TEÓRICOS 

 

Para efetivar a proposta deste trabalho é preciso aprofundar teorias que dão base para 

a melhora compreensão do tema. Assim, é preciso entender alguns conceitos, como o de 

deiscursividade jornalística, produção de sentidos e mais alguns para compreender como os 

jornais semantizam Santa Maria, no período do seu aniversário. 

 

2.1 CONCEITOS 

 

A proposta deste estudo é interpretar as formas como os jornais de Santa Maria, mais 

especificamente, A Razão e o Diário de Santa Maria, constroem as notícias da cidade, na 

época das comemorações de seu aniversario (17 de maio de 2007), com base nos 

procedimentos da Análise de Discurso. Pensar a respeito da Análise de Discurso exige, 

necessariamente, um pano de fundo teórico: os conceitos de discursividade jornalística, 

sobretudo, privilegiando a linguagem como um ato social. 

Discurso deriva da palavra vinda do latim discurrere, que já é derivada de currere, 

que significa discorrer, atravessar, transpor, como explica Porto (2002). No discurso nunca 

uma coisa vem sozinha, cada dito, ou foi antecedido ou será sucedido por algo. O que na 

gramática é uma frase independente, certamente não o é no discurso, como diz Rocha 

(2004). 

Focault confirma o pensamento: 

 

Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo 

começo possível. Gostaria de perceber que, no momento de falar, uma voz sem nome me 

precedia há muito tempo; bastaria então, que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse 

como se ela me houvesse dado o sinal, mantendo-se, por um instante, suspensa. Não haveria, 

portanto, começo: e em vez de ser aquele de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao caso de 

seu desenrolar uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. (Porto apud 

Focault, 2002, p. 375). 

 

Isso significa dizer que, nos jornais, as matérias sempre são precedidas e sucedidas 

por outras matérias que retomam os temas e assuntos, nunca vindo sozinhas. Temas 

polêmicos são retomados em debates, opiniões, casos de polícia têm que ser explicados e daí 

se extrai tudo que um assunto pode gerar de informação para satisfazer o público e vender o 

jornal. 
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Mas, para que se possa compreender as frases que não vêm sozinhas, é preciso 

entender na sua plenitude o discurso, que no seu sentido mais amplo designa qualquer 

conjunto de significado, a matéria-prima da Análise de Discurso. Esta categoria é pensada e 

pode ser entendida através de vários pensadores.  

Para Peruzzolo (2002), discurso é um texto produzido por um alguém e endereçado 

para um outro alguém. Tudo isso, levando em conta, os meios usados para esta produção, 

além do meio sócio-histórico em que as duas partes se encontram e o contexto em que o 

texto está inserido. De certo ponto de vista entende-se que esse alguém só é completo se em 

relação com o outro, pois sozinho não apresenta sentido. O discurso é uma unidade de 

comunicação, desde que levadas em consideração todas as condições de produção. 

Um discurso pode ser menor que uma frase, desde que dentro de um contexto, afirma 

Mangueneau (2000). Para explicar a idéia do contexto, Pinto (2002) declara que é a mistura 

da linguagem verbal, das imagens, dos padrões gráficos adotados pelo jornal e pelas práticas 

socioculturais, que juntas, forma o chamado contexto. Ainda, é preciso acrescentar que 

contexto pode ser sinônimo de condições sociais de produção ou condições de produção. 

Assim, levando em conta onde as duas pessoas, o enunciador, que é quem mostra e explica, e 

o enunciatário, que compreende e tira proveito, estão inseridas na sociedade e que essas 

condições podem mudar o discurso. Sem esquecer, como diz Braga, que “o discurso 

jornalístico é público, é dirigido a uma pluralidade de leitores – e de leituras” (2002, p.329) 

por isso, deve ser compreensível à grande parte da sociedade. No caso dessa pesquisa, os 

discursos inseridos no Diário de Santa Maria e A Razão devem atingir públicos bem 

distintos que vão das classes A, até a E. 

Para que o discurso seja entendido em sua plenitude, Orlandi (2003), entende que é 

necessário haver interpretação e reflexão sobre o discurso, permitindo uma relação menos 

ingênua com a linguagem. O objetivo é entender os sentidos dados aos discursos e a 

produção simbólica, para assim, poder considerar a Análise de Discurso completa. A Análise 

de Discurso questiona o materialismo, usa a historicidade e a psicanálise, trabalha ideologias 

e interroga a lingüística sem se deixar tomar por ela.  

Alguns autores, como Gregolin (2000) e França (2002), falam que o discurso pode 

ser considerado um metadiscurso, pois se constitui através de outros discursos, criando assim 

uma nova realidade. 

A partir dos conceitos referidos, entende-se que discurso traduz um processo pelo 

qual as frases e textos ganham sentido, deixando de ser meramente unidade lingüística para 

ser unidade de comunicação, sendo necessário, no entanto, levar em conta o contexto sócio-
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histórico em que está sendo produzido. Enunciador e enunciatário são elementos 

indispensáveis para que o discurso tome forma.  

Na presente pesquisa, consideramos o jornalista, como o enunciador, responsável 

pela produção da primeira página do jornal, selecionando o que é destaque para que o 

público, o enunciatário, possa interpretar as frases, dar sentido a elas, tornando-as discurso. 

 

2.2. TEXTO E DISCURSO 

 

Cada ser humano tem um poder discursivo e o usa para persuadir o outro de que 

aquilo que diz é verdadeiro. Há uma relação em que duas ou mais pessoas tentam estabelecer 

uma “conversação”, que é uma forma de comunicação. Para Peruzzolo (2002) “Um texto...é 

um objeto de comunicação entre dois sujeitos. É assim que um texto pode colocar-se entre 

objetos culturais pertencentes a uma dada sociedade e assumir as marcas sócio-históricas 

dela”, (p.145). Entende-se, assim, que essas pessoas são: a primeira pessoa, quem fala, 

produz um acontecimento comunicativo e a outra pessoa, que ouve ou lê, acolhe esse texto e 

o reproduz, para que, desse modo, o intercâmbio comunicativo aconteça e fique explícita a 

formação do discurso entre elas.  

Um texto é um tecido, tem uma organização, uma estruturação que fazem dele um 

todo de sentido. Para que os textos e os jornais cheguem até os leitores são necessárias 

algumas ações e também condições de produção, como a língua portuguesa, computadores, 

impressão do jornal. Com isso, o jornal chega às ruas e ao ponto em que a frase vira 

discurso. A mensagem, que vira discurso, é algo escrito por uma pessoa e tem um 

destinatário. Gregolin (2000) considera o texto uma unidade lingüística com mecanismos de 

interpretação que facilitam ao leitor o seu reconhecimento. Esse texto auxilia na memória 

social e na memória coletiva dos leitores. Esse auxílio leva à interpretação dos textos, assim 

como as condições para o funcionamento perfeito do discurso. “O texto é sempre a 

manifestação de um sujeito que o produz. Por outro lado, o discurso apresenta também a 

imagem idealizada do outro - ouvinte, constituído na fala, que também é responsável pelo ser 

do texto”. (Peruzzolo, 2002 p.159). 

Cada pessoa que lê as manchetes de um jornal compreende o discurso, que é formado 

por signos, isto é, representações relativas ao aniversário da cidade, que são a matéria-prima, 

através do seu contexto social e histórico, assim como os jornalistas, que as escrevem, 

também estão sujeitos a essas implicações. Para dar conta desta relação, Peruzzolo (2002) 

afirma: 
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Existem três importantes linhas de relações: as relações que se estabelecem entre o locutor, 

seu enunciador e o mundo; por isso na análise de discurso (...) a posição sócio-histórica dos 

enunciadores é uma preocupação fundamental que tem por pressuposto, a relação necessária 

ao dizer e as condições de produção desse dizer (p.146). 

 

Tudo depende, portanto, da forma como foram produzidas as matérias, levando em 

conta o meio em que se encontra o enunciador. Também é necessário pensar a forma como o 

enunciatário recebe as mensagens e as transforma em discurso, levando em conta o meio em 

que está inserido. Fora isso, ainda há a imagem que o jornalista faz do seu leitor e, na 

decisão do que será interessante publicar, mas com o cuidado de que as notícias são o 

produto dos jornalistas e devem ser acontecimentos, como explica Traquina (2004). É esse 

mesmo jornalista que decide o que será publicado, ele é o sujeito da enunciação, que, através 

dos critérios de noticiabilidade, decide o valor das informações. As matérias são o resultado 

de uma investigação de sentidos na hora de sua produção. E isso tudo é recebido pelo 

enunciatário que dá sua interpretação aos discursos e o reproduz. 

As estratégias discursivas são usadas como forma de persuasão para atrair o leitor. 

Tudo está interligado desde o projeto gráfico, com o uso de corpo de texto maior ou menor 

até cores e recursos de linguagem como interrogação, exclamação e reticências. Mas, para 

que tudo isso funcione, é preciso que os sentidos tenham uma ação e assim tomem forma 

concreta. Cada uma dessas ações provoca um sentido, em certas condições de produção. Se 

as condições, como tempo, lugar, recursos lingüísticos, computador, e outros mudarem, 

novamente os sentidos do discurso se alteram. Com isso, como explica Pinto (2002), a 

Análise de Discurso não se preocupa tanto com o que o texto diz ou mostra, mas sim em 

explicar o que mostra e diz, ou seja, os chamados de modos de dizer. 

Essa categoria estratégica dá suporte para o trabalho de reconhecer o modo de dizer 

dos jornais A Razão e o Diário de Santa Maria, em relação à cidade de Santa Maria. 

 

2.3 DISCURSO E SENTIDOS 

 

Com base nas estratégias, podemos afirmar que: nenhum texto surge isolado num 

universo discursivo. Ele pertence a uma série ou rede, e isso deixa marcas e pistas no 

processo de geração de sentido, estando sempre ligado a um contexto. 

O mecanismo de produção de sentido é relativamente simples: a cada significante 

corresponde um significado, e o sentido total do enunciado resulta do sentido das palavras 
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individualmente.  Os discursos que produzem os efeitos de sentido dentro da sociedade. 

Sendo a mensagem que possibilita a sustentação da significação social.   

Isto posto, Gregolin (2000) afirma que os discursos produzidos na sociedade geram 

“efeitos de sentido” que, junto com as formas discursivas, constroem as representações do 

imaginário de uma determinada época ou período, como no caso do presente estudo. 

Na esteira deste pensamento, relacionando à produção de sentido, Orlandi (2003) 

entende como fundamental a problematização da forma de ler e do comprometimento com o 

sentido que é dado para os objetos simbólicos. 

 

“Os sentidos não são só nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas 

condições em que eles são produzidos e que não dependem só das interações dos sujeitos. Os 

dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos de 

sentido que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma 

presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso tem de 

apreender.” (p.30)   

 

Ela acrescenta ainda, sobre o assunto: 

 

São pistas que ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, pondo em 

relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. Esses sentidos têm a ver 

com o que é dito ali, mas também em outros lugares, assim como o que não é dito e com o 

que poderia ser dito e não foi (ORLANDI, 2003, p.30). 

 

Relacionando o que já foi dito em relação às condições de produção, à realidade 

sócio-histórica, às mensagens, é possível chegar aos efeitos de sentido.  Os efeitos de sentido 

se estruturam em torno das dobras semióticas que vão desde a produção até o consumo dos 

sentidos, tomando o discurso como ponto de passagem que suporta a circulação social das 

significações, como afirma Peruzzolo, assim, produzindo efeitos de sentido. 

As capas dos jornais da época selecionada para este projeto de pesquisa são formadas 

por algumas frases que, pelas condições de produção, tornam-se texto e, quando o sentido 

deste texto é excedido, dizemos que é um discurso, buscando, assim, a produção de sentido. 

Desse modo, Orlandi (2003) diz: 

 

Conseqüentemente, podemos dizer que o sentido não existe em si, mas é determinado pelas 

posições colocadas em jogo no processo sócio-históricos em que as palavras são produzidas. 

As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam. Elas “tiram” 
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seu sentido dessas posições, isto é, em relação às formações ideológicas nas quais essas 

posições se inscrevem (p. 42 e 43) 

 

Mais uma vez, confirma-se a idéia de que para a produção do discurso são levados 

em conta uma série de elementos, assim como, por exemplo, para a produção dos efeitos de 

sentido também são levados em conta alguns processos como determinar a época em que foi 

escrito. 

Há uma incidência por parte de autores como PINTO (2002) no sentido de reafirmar 

que o discurso é o lugar onde se organiza a relação de comunicação dos sujeitos. Por isso, a 

idéia de que discurso não transmite informação, mas é essencialmente efeito de sentido. Ele 

é organizado para expressar relações com o mundo e com os sujeitos.  

Além disso, o discurso ainda pode apresentar múltiplos sentidos como descreve 

Verón (2004) “Todo discurso desenha, ao contrário, um campo de efeitos de sentido e não 

um e único efeito” (p.216). Todo processo discursivo é capaz de produzir vários efeitos, que 

são campos de sentidos, já que não é possível uma única interpretação para o que está na 

imprensa escrita e tudo depende da forma como os receptores vão compreender.  

Os sentidos só são completos quando vão desde a produção até a veiculação e 

posterior compreensão por parte dos leitores 

 

2.4. DISCURSO MIDIÁTICO 

 

Delimitar os conceitos de discurso é uma tarefa difícil, delimitar discurso midíatico é 

ainda mais complexo, devido a sua natureza multifacetada e exotérico. Este termo quer dizer 

que o discurso não se aplica apenas a uma modalidade discursiva, a um corpo institucional, 

mas sim é destinado a todas as instituições, assim, proporcionando visibilidade universal a 

todos os tipos de discurso, sejam eles discursos médico, automobilístico, religioso, cultural 

ou outros. Esse discurso exotérico contribui para a homogeneização da sociedade moderna 

porque se infiltra entre tantos outros tipos de discurso e nas práticas desses, reforçando a 

legitimidade deles e garantindo a permanência do discurso midiático no tecido social, como 

explica Rodrigues (2002). 

A mídia é fonte de informação dos acontecimentos diários, por isso passa a ser 

referência para o receptor, pois cada jornal privilegia assuntos de acordo com suas linhas 

editoriais. 
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O campo midíatico é onipresente, é através dele que são promovidas as tematizações 

e as relações dos outros campos sociais. Ele publiciza assuntos dos outros campos, mas para 

isso,é preciso que o tema seja de interesse do campo midiático, embora deva-se levar em 

conta que são os outros campos sociais que sustentam o campo midíatico. “O papel mais 

importante do campo dos media será provavelmente cada vez mais a sua capacidade de 

tematização pública” Rodrigues (2000 p. 210). A tematização é um processo pelo qual o 

campo midíatico constrói a própria realidade social. 

No discurso midiático, o silêncio é insuportável, mas isso não significa que o silêncio 

que toma o público é ausência de palavras, e sim um processo de elaboração de sentido 

como explica Rodrigues (2002). É preciso sempre estar falando, pois é necessário preencher 

as páginas dos jornais e a programação de televisão e rádio, para a permanência do contato 

com o público. “O discurso midiático (...) flui de maneira constante e ininterrupta, encadeia 

enunciados que se apresentam habitualmente de forma acabada, escondendo os seus 

processos de gestação.” (Rodrigues, 2002, p.217). 

Ainda é preciso considerar que o discurso jornalístico não consegue prever o efeito 

que terá no leitor, pois cada um interpreta a matéria com suas próprias subjetividades, com 

seu conhecimento de mundo e seu conhecimento partilhado. Levando em conta ainda, que 

todas as matérias são antecedidas e sucedidas por outras notícias, que se relacionam entre si, 

elas nunca estão sozinhas. Desse ponto de vista, os efeitos de sentido parecem depender mais 

dos destinatários do que da mídia, porque tudo depende de como será a interpretação e do 

número de leitores que forem atingidos pelas notícias. RODRIGUES (2002) explica as 

funções que o discurso midíatico pode ter: 

 

A análise das diferentes funções estratégicas que o discurso midíatico desempenha permite, 

portanto, compreender não só as suas fronteiras, mas sobretudo a sua permeabilidade pelos 

outros discursos. Poderíamos dizer que a linha de demarcação do discurso midíatico passa 

pela natureza espetacular, pelo fato de nele virem refletir-se  constantemente os discursos das 

instituições. ( Rodrigues, 2002, p.228) 

 

A função da mídia é produzir discurso, embora tenha outras funções, o discurso é a 

expressão final, acabada, sem vazios. Esses discursos são usados na terceira pessoa o que 

garante uma maior credibilidade da narração dos fatos, independente do lugar de fala do 

enunciador. Além dessa função, o discurso midiático também é mediador dos outros tipos de 

discurso. Um exemplo disso é usar termos de um discurso e levar a outro, como “Na marca 

do pênalti. Acusado de assédio sexual por duas mulheres, Wanderley Luxemburgo tem de 
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jogar na defesa” (Rodrigues, 2002, p.222 e 223), que transforma o discurso esportivo em 

policial. 

O discurso midíatico é usado para dar visibilidade a outras instituições, e, em alguns 

casos, auxilia no entendimento entre elas como na discussão sobre o aborto, unificando as 

idéias do discurso religioso, político e médico. E, em outros casos, acirrando mais ainda as 

diferenças entre eles. 

Entender as funções do discurso midíatico ficou mais delimitado o processo das 

noticiabilidades, que são estudadas neste trabalho. O discurso midíatico é unilateral, onde 

não existem duas pessoas que são destinatários e destinadores ao mesmo tempo. O discurso 

midíatico é um enunciador que se dirige ao público, que não escolhe a natureza da relação 

interlocutiva. Existem algumas maneiras de dar voz ao público, como nos telefonemas para 

as rádios, envio de cartas a jornais e revistas. Mas isso não acaba com a unilateralidade, pois 

a seleção do que será apresentado é feita pela instituição midiática e também por não serem 

de fato tomada da palavra. Há apenas dois casos em que isso não acontece, quando o locutor 

passa a palavra ao repórter, ou quando ocorre uma falha em que o locutor precisa pedir 

desculpas ao público. 

Já com relação às discursividades dos periódicos impressos, as estratégias e os modos 

de dizer só se tornam reais quando tudo toma o seu devido lugar e interpretação, tanto para o 

jornalista, quanto para o leitor. “Inúmeros estudos sobre o discurso jornalístico apontam para 

a importância da personificação como estratégia para agarrar o leitor, pois as pessoas 

interessam-se por outras pessoas” (Traquina, 2002, p.199). É através das estratégias 

discursivas que os veículos impressos e toda a mídia constroem a ligação com o seu público. 

Hoje, a mídia não se preocupa mais em construir apenas o dia-a-dia, mas sim em 

mostrar como se produzem as notícias, e tudo pode se transformar em notícia na sociedade 

atual, mas as que mais se destacam são aquelas em que há personificação fundamental no 

discurso midíatico. 
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3. NOTICIABILIDADE E AGENDAMENTO 

 

3.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

Desde o começo do jornalismo e até os dias atuais, a primeira tarefa dos jornalistas é 

selecionar e hierarquizar as informações que chegam até as redações e que podem ter valor 

como notícia. É a partir desse acontecimento, que o jornalista, usando os critérios de 

noticiabilidade, decide o que pode se publicizado. Aquilo que não cabe nas páginas dos 

jornais nas edições normais, pode ser descartado se tiver menor relevância ou pode ser 

publicado em um suplemento, que é um jornal dentro de outro jornal.  

As notícias que estão presentes nos jornais têm que, invariavelmente, passar por uma 

seleção. Seleção essa, que pode ser variável, levando em conta a linha editorial e a 

flexibilidade dos critérios de noticiabilidade. Também se considera o momento de escolher 

pautas e fontes, atribuir relevância editorial, descartar possíveis temas, problemas e matérias 

como não apropriados para serem publicados. Para Wolf, que acredita que os critérios de 

relevância estão difundidos ao longo de todo processo de produção das notícias, os critérios 

de noticiabilidade são definidos como: 

 

Conjunto de elementos através dos quais o órgão informativo controla e gere a qualidade e o 

tipo de acontecimento, de entre, os quais há que selecionar as notícias, podemos definir os 

valores/notícias (news values) como sendo um comportamento de noticiabilidade. (Wolf, 

2003, p.195). 

 

Assim, é necessário entender e conhecer quais são esses critérios e como eles 

funcionam para atender as expectativas dos leitores em relação às notícias. Traquina (2002) 

também escreve sobre os critérios de noticiabilidade: 

 

 (...) noticiabilidade é um conjunto de critérios e ações que fornece a aptidão de merecer 

tratamento jornalístico, isto é, de possuir valor como notícia. Assim os critérios de 

noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento (...) é 

suscetível de se tornar notícia, isto é, ser julgado como transformável em matéria noticiável, 

por isso, possuindo “valor notícia”. (p.155)  

 

Os critérios de noticiabilidade vêm da sociedade e não são rígidos, levando-se em 

conta que cada jornal tem sua própria voz e sua linha editorial. Cada uma dessas situações 

modifica os critérios de noticiabilidade. Esse é o caso dos jornais locais, desse estudo, cada 
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um segue uma linha diferente, e é preciso conhecer essa diferença. Para confirmar isso, 

Traquina (2002) adverte: “Os valores-notícia não são imutáveis, tendo mudanças de uma 

época histórica para outra, sensibilidades diversas de uma localidade para outra, destaques 

diversos de uma empresa jornalística para outra, tendo em conta as políticas editoriais”. 

(p.203). 

Alguns dos critérios de noticiabilidade são citados por autores como Wolf (2003) 

dentre os muitos acontecimentos do dia-a-dia os que se destacam são os que emocionam, que 

mexem com as estruturas da vida em comunidade, entre outros. Os que têm prioridade são 

aqueles de impacto sobre a sociedade e os de interesses da nação. Outras situações que 

merecem relevância são quando os envolvidos têm alto grau e nível hierárquico e são fatos 

de notoriedade. Acrescente-se, ainda, proximidade do local onde está o jornal, a quantidade 

de pessoas envolvidas no acontecimento e significatividade dos fatos quanto a sua futura 

evolução.  

Traquina (2002) destaca que a negatividade e fatos como a morte também são 

critérios de noticiabilidade e diz “Onde há morte, há jornalistas. A morte é um valor-notícia 

fundamental para essa comunidade interpretativa” (p.187). A atualidade também é 

considerada por Traquina um critério de seleção, ligada ao tempo e pode ser usada no intuito 

de produzir outras matérias.  

Durante todo o processo de produção jornalística, os critérios de noticiabilidade estão 

presentes e são usados para hierarquizar as notícias, mas podem variar conforme a linha 

editorial de cada jornal. Os elementos de seleção ajudam a legitimar o processo de valor-

notícia. 

 

3.2. TEORIA DO AGENDAMENTO 

 

Dentro do contexto dos estudos sobre os efeitos dos meios de comunicação na 

sociedade, surge nos anos 70 a investigação da hipótese da agenda setting. Esta linha de 

pesquisa propõe uma nova etapa de investigação sobre os efeitos da comunicação de massa. 

Desta maneira, tem-se um conceito do poder que o jornalismo [leia-se também que a mídia] 

exerce sobre a opinião pública. Esse conceito remete à hipótese da agenda setting, que em 

definição simples é "... um tipo de efeito social da mídia. É a hipótese segundo a qual a 

mídia, pela seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre 

os quais o público falará e discutirá" (Barros Filho, 2001, p. 169). A essência do conceito 

não está muito longe da realidade, pois, constantemente, há excesso de informações, sendo 
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necessário selecionar e dispor de maneira que algumas notícias recebam uma ênfase maior, 

como é o caso das notícias que aparecem na capa dos jornais, revistas, telejornais. 

Os pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw, pioneiros na apresentação da 

hipótese do agendamento, ao tratar desse tema, confirmam que a mídia tem a capacidade de 

influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião pública, estabelecendo um pseudo-

ambiente fabricado e montado pelos meios de comunicação. 

McCombs e Shaw (1972) concluíram que o mundo político é reproduzido de modo 

imperfeito pelos diversos órgãos de informação. Contudo, as provas deste estudo, de que os 

eleitores tendem a partilhar a definição composta dos media acerca do que é importante, 

sugerem fortemente a sua função de agendamento. 

A essência da agenda setting procura identificar se os temas que são expostos na 

grande mídia tornam-se importantes para os receptores, assim como se são pauta das 

conversas diárias. 

Apesar da hipótese da agenda setting ter sido avançada por McCombs e Shaw (1972), 

muitos pesquisadores já estudavam a atenção que o público dirigia para os temas propostos 

pela imprensa.  

Os mass media centram a atenção em certas questões. Constroem imagens públicas 

de figuras políticas. Apresentam constantemente objetos que sugerem em que deveríamos 

pensar, o que deveríamos saber e o que deveríamos sentir. Os materiais que os meios de 

comunicação selecionam podem nos dar uma semelhança de um 'conhecimento' do mundo 

político. 

Todos esses estudos já identificavam a coincidência dos temas da mídia e dos temas 

das conversas interpessoais, mas não conceitualizavam como agenda-setting. Muito antes de 

se ter o conceito de agenda-setting, a imprensa já exercia seu papel de "estruturadora" de 

percepções e cognições a respeito dos acontecimentos da realidade social. Nos dias atuais a 

mídia também desempenha este papel, como por exemplo, em coberturas de eleições ou em 

fato inusitado, fazendo enquadramento do assunto, ou seja, acentuando um ou outro ângulo. 

O processo de agendamento pode ser descrito como um processo interativo. A 

influência da agenda pública sobre a agenda da mídia é um processo gradual através do qual, 

em longo prazo, criam-se critérios de noticiabilidade, enquanto a influência da agenda da 

mídia sobre a agenda pública é direta e imediata, principalmente quando envolve questões 

que o público não tem uma experiência direta. Desta maneira, propõe-se que a problemática 

do efeito do agendamento seja diferente de acordo com a natureza da questão.  
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Outra questão-chave no processo de agendamento diz respeito às pessoas. A agenda 

da mídia tem maior efeito nas pessoas que participam de conversas sobre questões 

levantadas pelos meios de comunicação social do que nas pessoas que não participam deste 

tipo de conversa. Além do acesso aos meios de comunicação e às conversas interpessoais, as 

pessoas possuem uma necessidade de orientação, que, segundo McCombs e Weaver (1977), 

é definida por uma junção de duas variáveis: alto interesse e um alto nível de incerteza.  

 

O agenda-setting é consideravelmente mais que a clássica asserção que as notícias nos dizem 

sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como pensar nisso. Tanto a seleção de 

objetos que despertam a atenção como a seleção de enquadramentos para pensar esses objetos 

são os poderosos papéis do agenda-setting”. (MC COMBS & SHAW, 1993 p. 62). 

 

Assim, o efeito de agendamento ocorre com pessoas que têm uma grande necessidade 

de obter informação sobre um assunto; devido a esta 'necessidade de orientação', essas 

pessoas expõem-se mais aos media noticiosos, provocando maiores efeitos de agendamento. 

Desta forma, o estudo da hipótese da agenda setting é apenas uma maneira de se 

observar as relações mídia-sociedade. Conforme a sociedade e os meios de comunicação 

modificam-se, surgem novas perspectivas para o entendimento desta relação. 

A hipótese da agenda-setting é um tipo de efeito social da mídia que compreende a 

seleção, disposição e incidência de notícias sobre os temas que o público falará e discutirá. O 

presente trabalho pretende apresentar uma revisão teórica da agenda setting. Com isso, 

espera-se obter uma compreensão desse conceito assim como de suas características e 

limitações. 

O aniversário da cidade de Santa Maria é comemorado no dia 17 de maio. Nos dias 

anteriores e posteriores ao fato, muitos acontecimentos envolvem este agendamento. A 

cidade está sempre nas capas dos jornais locais, pelos fatos que nela ocorrem. 
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4. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Feito o percurso teórico, que serviu de cenário para as análises das manchetes, títulos, 

subtítulos e legendas dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, incluindo os períodos 

relacionados ao aniversário da cidade de Santa Maria (17 de maio de 2007), conhecida e 

lembrada por tantas referências – Cidade Cultura, Cidade Universitária, Coração do Rio 

Grande, Pólo de Saúde, Cidade dos Quartéis, Centro Comercial – tornam Santa Maria uma 

cidade diferente, o que motivou essa análise e muitos outros estudos a seu respeito. 

 A proposta inicial deste trabalho era analisar apenas as manchetes principais das 

capas dos jornais Diário de Santa Maria e A Razão. Mas com o começo do processo 

percebemos que dentro do corpus selecionado para a pesquisa, capas do período de 10 a 24 

de maio, englobando o dia do aniversário da cidade, uma semana antes da data e uma 

semana depois, seria necessário determo-nos na capa como um todo, incluindo títulos, 

subtítulos e legendas das fotos da capa, deixando de fora apenas os aspectos icônicos. Ao 

todo, formam selecionadas 30 capas, dos dois jornais. Primeiramente, foi feita a análise das 

capas, para estabelecer as categorias de estudo, baseadas nos conceitos anteriormente 

estudados. São elas: Agendamento dos 150 anos, Campo Político, Eventos Comemorativos e 

Aniversário de Santa Maria. 

A escolha pelas capas se justifica, pois é através delas que o jornal é vendido. O 

enunciador estabelece um contrato de leitura com o seu enunciatário. Entende-se por 

contrato de leitura, segundo Maingueneau, que: 

 

Utiliza-se a noção de contrato para destacar que os participantes de uma enunciação devem 

aceitar taticamente um certo número de princípios que tornam possível a troca, e um certo 

número de regras que a controlam; o que implica no conhecimento que cada indivíduo tem de 

seus direitos e deveres, assim como dos deveres dos outros (1998, p.35)  

 

Isso faz com que os jornais busquem as informações de acordo com as 

“necessidades” de seus leitores, condicionados a buscar as notícias, do modo mais completo 

possível, sempre levando em conta as características dos meios de comunicação impresso. 

Já as manchetes foram escolhidas, porque apontam o que será mostrado na 

reportagem, a fim de perceber o valor-notícia predominante. No corpus em análise, 

destacaram-se as capas que noticiaram o aniversário da cidade de alguma forma, seja 

diretamente ou através de eventos que sejam relacionados às comemorações. As capas em 

que não havia menção à data festiva foram descartadas. No dia 17 de maio, os dois jornais 
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estudados publicaram suplementos especiais, comemorativos aos 149 anos da cidade, e com 

isso, diminui o espaço dado, nas capas, a essa data.  

Os suplementos ocuparam a necessidade de informação sobre a data. A Razão 

publicou um suplemento dando ênfase a lendas, histórias, mitos, romances literários e em 

destaque o agendamento dos 150 anos de emancipação política de Santa Maria, antecipando 

ações e eventos que vão mobilizar setores públicos e privados.  

O Diário de Santa Maria também centrou a homenagem à cidade no suplemento 

Santa Maria 149 anos, já dando início às comemorações do sesquicentenário. Um pouco de 

história, relacionada aos indígenas, espanhóis, portugueses, africanos, alemães e italianos 

que vieram colonizar o Brasil e Santa Maria, é relatado. Geologia, Paleontologia, 

Arqueologia, História, Turismo, Educação e Cultura são abordados em reportagens. Também 

mostra a cidade como centro ferroviário, é destacado no sentido do desenvolvimento urbano. 

O retrato atual do município é feito, enfatizando o ar cosmopolita devido à diversidade de 

povos que vieram para cá em busca de qualificação ou trabalho. 

 

4.1 AS CAPAS DOS JORNAIS 

 

Nas capas, concentram-se os assuntos relacionados à cidade. É onde vários temas, 

referentes ao aniversário de Santa Maria, são tratados, através de eventos que marcam as 

comemorações da data.  

As manchetes, títulos e subtítulos de A Razão e Diário de Santa Maria foram 

convencionados como enunciados porque se considera, que cada um é portador de um 

sentido estável como afirma Maingueneau (2000), isto é, significa que cada enunciado tem 

um sentido e a finalidade de ser consumido por um destinatário. Esses enunciados serão 

representados por E.1, E.2 e assim por diante, onde E, significa enunciado, precedidos pela 

abreviatura dos jornais. A Razão será AR e o Diário de Santa Maria será DSM. Os subtítulos 

serão representados sempre depois dos títulos e separado por um “-”. 

Os temas tratados foram classificados em categorias semânticas: o Agendamento dos 

150 anos de Santa Maria; os eventos comemorativos; o campo político; e o Aniversário de 

Santa Maria. 

 

4.1.1 AGENDAMENTO DOS 150 ANOS DE SANTA MARIA 
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Os enunciados selecionados para o estudo desta categoria têm referência com os 150 

anos, que Santa Maria irá completar em 17 de maio de 2008. A inauguração do relógio, que 

fica no centro da cidade, mais especificamente no calçadão, comemorativo a essa data 

festiva, marcou o início do agendamento. Essa posição central do relógio objetiva dar 

visibilidade a cada dia até o aniversário. Essa categoria é composta de dois enunciados e 

evidenciam-se as estratégias de agendamento da data e a sua publicização. Essa inauguração 

foi noticiada apenas pelo jornal A Razão. O Diário fez referências à inauguração do relógio, 

como fato comemorativo. 

 

E.1 Relógio para os 150 anos. A Razão (11/05/2007). 

 

E.2 Só o relógio atrapalhou – Além da reabertura da Casa de Saúde, prefeitura 

comemorou aniversário da cidade, ontem, com a instalação do relógio que fará a 

contagem regressiva dos 150 anos. Só que o equipamento apresentou problema e 

somente um lado pôde ser visualizado. A Razão (18/05/2007). 
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Os enunciados publicizados na semana do aniversário parecem conotar que, para os 

jornais, existe uma maior preocupação com os 150 anos da cidade, do que com o aniversário 

de 2007. A cidade de Santa Maria, antes mesmo de completar 149 anos, ganhou um relógio 

que marca quantos dias, horas, minutos e segundos faltam para completar 150 anos, é uma 

contagem regressiva como fica claro no AR E.2, com a instalação do relógio que fará a 

contagem regressiva dos 150 anos. Esse agendamento é possível conferir através de AR E.1, 

Relógio para os 150 anos, e AR E.2, Só o relógio atrapalhou. Nessas marcas discursivas, 

verifica-se que houve uma falha no dia da inauguração. Um tom um pouco irônico é 

sugerido em AR E.2, Só o relógio atrapalhou. O agendamento da mídia, diante da agenda 

pública, fica claro nesses enunciados. Além disso, a mídia não mostra à população e seus 

leitores “o que pensar”, já que esta é uma data importante, faz parte do cotidiano dos santa-

marienses, o dia do aniversário é feriado, não tem como ser esquecido, mas a mídia indica 

“como pensar” a respeito desse evento. É um planejamento dos 150 anos que já inicia desde 

agora. 

O relógio, signo do tempo, é um exemplo de como a mídia e a agenda pública já 

estão se agendando para as comemorações do sesquicentenário da cidade. O que é tempo? 

“Se ninguém me perguntar eu sei; se eu quiser explicá-lo a quem me fizer essa pergunta, já 

não saberei dizê-lo” (Agostinho apud Nunes, 1988, p.16). Mas ele não marca apenas a 

chegada de 17 de maio de 2008, não são mais as horas, os minutos, os segundos, que 

aparecem nos mostradores dos cronômetros e sim a passagem desses 150 anos, da história e 

da evolução de Santa Maria. Passar da cronologia à história são as imagens gravadas que se 

tornam subitamente “relógios”. O relógio é símbolo da passagem do tempo, de vários 

tempos como exemplifica Nunes (1988). 

 

Tempo físico, tempo psicológico, tempo cronológico, tempo histórico e tempo lingüístico – 

que diversificam uma mesma categoria, combinada à quantidade (tempo físico ou cósmico), à 

qualidade (tempo psicológico) ou a ambas (tempo cronológico), esse último aproximando-se 

do primeiro pela objetividade e opondo-se à subjetividade do segundo, cuja escala humana 

difere da do tempo histórico e da do tempo lingüístico, ambos de teor cultural. (p.23) 

 

Como isso, percebemos que o relógio pode representar diferentes tempos. E que 

também pode ser midiatizado e por ter sido inaugurado pela Prefeitura Municipal, em 

solenidade especial, aqui é possível perceber as relações dos campos sociais, em que o 

campo midiático representa o campo político, e com isso, é evidenciado. 
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A presença do relógio é simbólica e sua localização, no calçadão, ponto central da 

cidade, objetiva reforçar a continuidade dos preparativos de cada dia até chegar a 17 de maio 

de 2008. 

 

4.1.2 CAMPO POLÍTICO 

 

O campo político, integrante dos campos sociais, quando representado pelo campo 

midiático pode ser considerado como fonte de vozes, ou seja, polifônico, conceito explicado 

por Maingueneau (2000). Por isso, os enunciados ligados à política foram selecionados em 

uma categoria, abrangendo as inaugurações feitas no período, que remetem a práticas 

políticas propostas pela Prefeitura Municipal e usadas como suporte de imagem política para 

o prefeito. 

 

E.3 Se a cidade faz aniversário, tem inauguração – Prefeitura ‘entregará’ a Casa 

de Saúde, o restaurante popular e até um relógio. Em mais um ano, o prefeito Valdeci 

de Oliveira inaugura obras, no mês do aniversário de Santa Maria. Oposição diz que a 

‘estratégia’ é para ajudar o PT a vencer as eleições de 2008. Já a prefeitura afirma que 

são apenas presentes para a população. Diário de Santa Maria (12 e 13/05/2007). 

 

E.4 Enfim, almoço a 1 Real – Prefeitura inaugura hoje o primeiro restaurante 

popular da cidade. A partir de segunda-feira serão servidas 200 refeições diárias para o 

público. Intenção é aumentar o número para 500 almoços por dia. A Razão 

(16/05/2007). 

 

E.5 Dia de visitas e homenagens – Tarso Genro foi recebido à tarde pelos alunos 

da escola que leva o nome do pai dele, na Nova Santa Marta. À noite, tornou-se 

oficialmente Cidadão Santa-mariense na Câmara de Vereadores. A Razão (16/05/2007). 

 

E.6 Reinaugurada e sem funcionar – Ato ontem marcou reabertura da Casa de 

Saúde. Mas atendimento só começa na segunda-feira. Diário de Santa Maria 

(18/05/2007). 
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E.7 Hospital já tem paciente desde ontem – Cinco crianças foram transferidas 

do PA do Patronato para a Casa de Saúde, que reabriu as portas ontem. A partir de 

hoje, possivelmente, pacientes adultos serão transferidos para lá. A Razão (22/05/2007). 

 

E.8 Portas reabertas para as crianças – Maurílio, 2 meses, e Gabriel, 5 anos, 

foram os primeiros pacientes da ‘nova’ Casa de Saúde. Diário de Santa Maria 

(22/05/2007). 

 

E.9 Restaurante popular abre com nota 9,6 – Dez pessoas que almoçaram ontem 

a R$1 avaliaram cardápio, instalações, preço, móveis e higiene do local – A aposentada 

Edite Moreira foi uma das 204 clientes do estabelecimento, ontem. Ela aprovou tudo 

com nota máxima. Veja como outras nove pessoas avaliaram o restaurante da Rua Vale 

Machado. Diário de Santa Maria (22/05/2007). 

 

E.10 Faltou comida para tanta gente – Lotado- Restaurante Popular de Santa 

Maria, que abriu ontem para o grande público, estava preparado para servir 200 

refeições. No entanto, mais de 250 pessoas enfrentaram a fila para almoçar por R$ 1,00. 

O desempregado Jeremias da Rosa (no detalhe), 56 anos, teve que pedir dinheiro 

emprestado para a refeição. A Razão (22/05/2007) 
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Os AR E.1 e AR E.2 também fazem parte da categoria, campo político, por 

constituírem-se estratégia da Prefeitura Municipal e das inaugurações do período. O relógio, 

signo do tempo, foi inaugurado no dia 17 de maio de 2007. Essa inauguração faz parte dos 

eventos que foram citados no DSM E3 Prefeitura ‘entregará’ a Casa de Saúde, o 

restaurante popular e até um relógio. Por isso, são resgatados nesta categoria. 

No mês do aniversário de Santa Maria a Prefeitura marcou inaugurações que são 

discutidas entre partidos da situação e da oposição como estratégias de campanha para a 

próxima eleição ou apenas “presentes” à população no mês festivo. As marcas discursivas 

deste acontecimento estão no DSM E.3 Em mais um ano, o prefeito Valdeci inaugura obras, 

no mês do aniversário de Santa Maria. Também as inaugurações são comentadas em AR E.2 

Além da reabertura da Casa de Saúde, prefeitura comemorou aniversário da cidade, ontem, 

com a instalação do relógio que fará a contagem regressiva dos 150 anos. Marcas 

discursivas que revelam as inaugurações são reiteradas nos enunciados de AR E.4 Prefeitura 

inaugura hoje o primeiro restaurante popular da cidade e no AR E.6 Ato ontem marcou 

reabertura da Casa de Saúde. Assim, a Prefeitura aproveita a maior visibilidade da cidade 

para aumentar a visibilidade do prefeito tendo um endereço certo, ou seja, uma resposta a 

população que o elegeu. Com isso, o campo midiático está representando o campo político. 

O enunciado DSM E.8 Portas reabertas (...)primeiros pacientes da ‘nova’ Casa de Saúde 

remete também a inaugurações relativas ao aniversário de Santa Maria. Os dois jornais 

estudados marcam bem esses eventos. AR dando maior ênfase às festividades e o DSM 

conotando um sentido político às inaugurações.  

Para completar AR E.2 prefeitura comemorou aniversário da cidade, ontem, com a 

instalação do relógio que fará a contagem regressiva dos 150 anos. Retomando o enunciado 

da categoria anterior, pois também se encaixa nesta categoria por ser um das inaugurações 

previstas para a comemoração dos 149 anos da cidade. Todos os enunciados acima citados 

dialogam com o DSM E.3 Se a cidade faz aniversário, tem inauguração – Prefeitura 

‘entregará’ a Casa de Saúde, o restaurante popular e até um relógio. Em mais um ano, o 

prefeito Valdeci de Oliveira inaugura obras, no mês do aniversário de Santa Maria. 

Oposição diz que a ‘estratégia’ é para ajudar o PT a vencer as eleições de 2008. Já a 

prefeitura afirma que são apenas presentes para a população. Deixando ler nas entrelinhas, 

no implícito, a gestão do prefeito.  

Essas notícias contribuem para a imagem política do atual Prefeito Valdeci de 

Oliveira, mostrando o lado social, da ajuda à população, principalmente os menos 

favorecidos, já que inaugurou um hospital público e um restaurante popular. O que pode ser 
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muito questionado entre oposição e situação. A relação entre o aniversário da cidade e as 

inaugurações expressa cunho político. Há, nas entrelinhas, no implícito a referência à gestão 

do prefeito. Observa-se uma escala argumentativa no DSM E.3, Casa de Saúde, Restaurante 

Popular e até um relógio. O operador argumentativo ‘até’ parece dar uma conotação de 

ironia, pois alguns críticos poderiam questionar os gastos da construção de um relógio.  

A discussão entre partido da situação e da oposição fica flagrante em DSM, E.3 

Oposição diz que a ‘estratégia’ é para ajudar o PT a vencer as eleições de 2008. Já a 

prefeitura afirma que são apenas presentes para a população. A mídia mostrou os dois 

lados. São as vozes nos jornais, a representação do campo político, que é um campo social, 

representado pelo campo midiático. Nesse enunciado, é dada voz à prefeitura DSM, E.3 Já a 

prefeitura afirma que são apenas presentes para a população, e também da voz a oposição 

política DSM, E.3 Oposição diz que a ‘estratégia’ é para ajudar o PT. São as várias vozes 

sendo mostradas no DSM. Maingueneau (2000) chama essa estratégia de polifonia, ou seja, 

várias vozes se manifestam através de enunciados, sem a interferência do locutor do 

discurso, no caso o repórter, cabendo ao leito identificá-las.  

O DSM, no dia da inauguração da Casa de Saúde, noticia, o evento, mas não o 

relaciona ao aniversário de Santa Maria, sendo que esse era uma das programações da 

prefeitura para comemorar os 149 anos da cidade. Em DSM E.6 Reinaugurada e sem 

funcionar – Ato ontem marcou reabertura da Casa de Saúde. Mas atendimento só começa 

na segunda-feira. Ao enfatizar o – sem funcionar – o jornal parece conotar sentido 

pejorativo. O enunciado não aponta indícios positivos. As marcas lingüísticas ‘mas’, 

indicando oposição e ‘só’, restrição traduzem ironia, no sentido de não valorizar o ato 

comemorativo da Prefeitura Municipal. 

O DSM, após a inauguração da Casa de Saúde, que reabriu no dia 18, e começou a 

funcionar no dia 21, produziu matéria sobre a abertura das portas na segunda-feira DSM E.8 

Portas reabertas para as crianças – Maurílio, 2 meses, e Gabriel, 5 anos, foram os 

primeiros pacientes da ‘nova’ Casa de Saúde. AR também AR E.7 Hospital já tem paciente 

desde ontem – Cinco crianças foram transferidas do PA do Patronato para a Casa de 

Saúde, que reabriu as portas ontem. A partir de hoje, possivelmente, pacientes adultos serão 

transferidos para lá. Os dois enunciados proporcionam indícios positivos, pois deram ênfase 

à chegada das crianças: DSM E.8 Portas reabertas para as crianças, e AR E.7 Cinco 

crianças foram transferidas do PA do Patronato para a Casa de Saúde. É o campo midiático 

dando ênfase ao campo da saúde. O aniversário da cidade não é citado nos jornais 

textualmente. Criando, nesse caso, uma interseção do campo político com o campo da saúde. 



 

 

46 

 Em AR E.2 Além da reabertura da Casa de Saúde, prefeitura comemorou aniversário 

da cidade, ontem, com a instalação do relógio que fará a contagem regressiva dos 150 anos, 

que foi plublicizado pela AR, também fala das inaugurações, mas sem questionar o efeitos 

políticos, são apenas fatos noticiados e proporcionam indícios de que é o evento é 

comemorativo às festividades do aniversário da cidade. 

A Razão noticia, ainda, a inauguração do restaurante popular em AR E.4 Enfim, 

almoço a 1 Real – Prefeitura inaugura hoje o primeiro restaurante popular da cidade. A 

marca lingüística ‘enfim’ mostra a escolha do operador argumentativo para estabelecer uma 

relação de temporalidade, revelando-se mais um evento positivo durante as comemorações do 

aniversário de Santa Maria.  

Os enunciados, AR E.4 almoço a 1 Real, DSM E.9 Dez pessoas que almoçaram ontem 

a R$1 e AR E.10. No entanto, mais de 250 pessoas enfrentaram a fila para almoçar por R$ 

1,00 revelam o aspecto social do almoço a 1 real, que está relacionado com esta inauguração. 

Os três enunciados deixam marcas que valorizam a inauguração realizada pela Prefeitura, que 

são completados por DSM E.9 Restaurante popular abre com nota 9,6(...)A aposentada Edite 

Moreira foi uma das 204 clientes do estabelecimento, ontem. Ela aprovou tudo com nota 

máxima, criando um significado positivo com efeitos políticos para o prefeito Valdeci.  

Para realçar a produção de sentidos relativas às inaugurações, que estão ligadas ao 

aniversário de Santa Maria, o jornal dá voz a quem almoçou no restaurante popular, como fica 

explicito em DSM E.9 A aposentada Edite Moreira foi uma das 204 clientes do 

estabelecimento, ontem. Ela aprovou tudo com nota máxima. Veja como outras nove pessoas 

avaliaram o restaurante da Rua Vale Machado e em AR E.10 O desempregado Jeremias da 

Rosa (no detalhe), 56 anos, teve que pedir dinheiro emprestado para a refeição. É novamente o 

recurso da polifonia, ou seja, as várias vozes representadas no jornal, pois um jornal expressa 

muitas vozes através de seu discurso. Evidenciando quem fala e, em outras situações, falando 

pelo campo social ou dando voz a atores sociais. São formas de dar opinião através de alguém, 

como no caso da aposentada Edite Moreira. 

Outro evento marcado para as comemorações do aniversário da cidade foi o ato de o 

reconhecimento para um ex-aluno da UFSM como cidadão santa-mariense representando a 

valorização da Cidade Universitária. Como expressa o AR E.5 Tarso Genro(...)À noite, 

tornou-se oficialmente Cidadão Santa-mariense na Câmara de Vereadores. Este foi um dos 

momentos marcantes nas comemorações do aniversário da cidade, pois o homenageando é 

figura ilustre, atualmente Ministro da Justiça do país. A valorização da figura e 

consequentemente dos santa-marienses, já que, é uma honra concedida a poucas pessoas 
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tornar-se cidadão de Santa Maria. Assim, o prefeito, que é do mesmo partido político do 

Ministro, o PT, fica visibilizado, já pensando nas próximas eleições, em 2008. Tarso Genro 

pode se tornar um aliado, por ter sido homenageado, e o público, que simpatiza com ele, 

também pode ligar a sua imagem com a do prefeito Valdeci de Oliveira. Outro destaque 

referiu-se a Tarso na forma de criar percepções para a região que abriga a escola que tem o 

nome de seu pai, podendo ainda arrecadar mais votação naquele local. 

O aniversário da cidade, visto na categoria do campo político, relaciona a imagem 

política do prefeito e da Prefeitura, pois os eventos criados para comemorar a data, sempre 

envolvem a questão política. Alguns enunciados dos jornais não são relacionados 

explicitamente às inaugurações relativas ao aniversário da cidade, mas, na maioria, há 

alguma referência. No jornalismo, nada está sozinho sempre vem precedido de algo e 

também sucedido por novas matérias, como descreve Porto (2002). Por isso, ao final, todos 

os eventos estão relacionados com a data festiva, pois foram precedidos de matéria que 

ligavam as inaugurações ao aniversário ou foram sucedidas por essas ligações. 

 

 

4.1.3 EVENTOS COMEMORATIVOS  

 

A categoria selecionada para os eventos comemorativos ao aniversário de Santa 

Maria, que ocorre em maio, abrange muitos eventos. Entre eles à Volta Ciclística, Copa 

Santa Maria de Judô, Exposição Itinerante Vida e Obra de Teixeirinha, Lançamento Anual 

do Programa Educação no Trânsito, Sessão em Homenagem ao Ministro Tarso Genro, 8ª 

Cavalgada de Integração dos Distritos Dom Ivo Lorscheiter, 19ª Volta Cidade de Santa 

Maria, Feirão do Mês das Mães e Aniversário de Santa Maria, 37º Concurso Estadual de 

Prendas do Rio Grande do Sul – Ciranda Cultural de Prendas, Feira do Livro, Feira do Livro 

Infantil, Minuano da Canção Nativa, Minuaninho. Alguns desses eventos não foram 

publicizados nas capas de AR E DSM. São citados aqui para o conhecimento de que os 

jornais, muitas vezes, não dão destaque a todo o calendário festivo da cidade. Enunciados 

relativos ao calendário comemorativo: 

 

E.11 Não só de livros se faz a feira. – Acrobacias, cocada, bate-papo convivem 

com publicações para todos os gostos e bolsos na Feira do Livro 2007. A Razão 

(11/05/2007). 
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E.12 Mais de 24 mil livros já formam vendidos – O frio no início da tarde de 

domingo até espantou um pouco o público da Feira do Livro. Mesmo assim, o saldo do 

evento é positivo, com venda superando as expectativas. A Razão (14/05/2007). 

 

E.13 Quadrinhos e biografias – Alunos do Instituto Olavo Bilac autografam 

revistas em quadrinhos feita por eles com a orientação do cartunista Byrata – O livreiro 

Juarez Saraiva mostra um das obras biográficas à venda na Feira. Biografias são uns 

dos sucessos de venda. A Razão (15/05/2007). 

 

E.14.Um mestre do romance por aqui – O escritor gaúcho Luiz Antonio de Assis 

Brasil bate um papo com leitores hoje na Feira do Livro. Diário de Santa Maria 

(15/05/2007). 

 

E.15 Música gaúcha e muito mais – 6º Minuano da Canção está diversificado. 

Abre hoje no CDM com rock do Papas da Língua. Diário de Santa Maria (16/05/2007). 

 

E.16 Papas em Santa Maria – O consagrado Papas da Língua abre hoje à noite no 

CDM, a 6ª edição do Minuano da Canção Nativa. A Razão (16/05/2007). 

 

E.17 Hoje é o último dia para ir a Feira – Feira do Livro abre das 13h às 21h. 

Entre os destaques deste ano, estão obras sobre islamismo. Diário de Santa Maria 

(17/05/2007). 

 

E.18 Livros se despedem da praça – Último dia de Feira do Livro de Santa Maria 

levou um bom público ao evento na tarde de ontem. Organizadores calculam que em 14 

dias foram vendidos 35 mil exemplares. A Razão (18/05/2007). 

 

E.19 Amor ao pago no palco do Minuano. Diário de Santa Maria (19 e 20/05/2007). 

 

E.20 Os sons do Minuano – A 6ª edição do Minuano da Canção Nativa prossegue 

até domingo, no CDM. A Razão (19 e 20/05/2007). 

 

E.21 A grande campeã do Minuano – Andarilho coração, milonga de Vinícius 

Brum e Tuny Brum, representando Porto Alegre e Santa Maria, foi a grande vencedora 
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do 6º Minuano da Canção Nativa, que encerrou na madrugada de hoje. Além do 

primeiro lugar, a composição levou mais duas premiações. A Razão (21/05/2007). 

 

E.22 Concurso elege as melhores prendas – Raíssa é uma das 61 concorrentes do 

37º Concurso Estadual, que começa amanhã na cidade. Diário de Santa Maria 

(23/05/2007). 
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Tanto a Feira do Livro quanto o Minuano da Canção Nativa, como o Concurso de 

Prendas e a Homenagem da Câmara de Vereadores são realizados nessa época do ano por 

serem comemorativos ao aniversário de Santa Maria. Já que a cidade tem o slogan de Cidade 

Cultura, no mês do seu aniversário, são realizados eventos que comprovem esta marca. Os 

eventos que aparecem em destaque, nos jornais, são diversificados, mas todos têm produção 

de sentido cultural. 

O enunciado AR E.12 Mais de 24 mil livros já formam vendidos conota sentido 

cultural com o intuito de incentivar a educação, já que Santa Maria também é conhecida como 

Cidade Universitária e pólo educacional. Esse enunciado não é diretamente ligado ao conceito 

de Cidade Universitária, mas deixa ler nas entre linhas, que o livro é diretamente ligado à 

cultura, ao conhecimento e à educação, relembrando e reforçando o slogan de Cidade Cultura. 

No intuito de chamar a atenção daqueles que não se interessam tanto por livros o AR 

E.11 Não só de livros se faz a feira. – Acrobacias, cocada, bate-papo convivem com 

publicações para todos os gostos e bolsos na Feira do Livro 2007, mostra que existem outras 

atividades na feira. Numa Cidade com o conceito de Cultura, fica explícito que valoriza todo 

tipo de cultura e entretenimento. As atrações são maneiras de trazer o público para a praça 

Saldanha Marinho, onde se realiza a feira, que é cultural e educacional,  

O aspecto social da Feira do Livro está representado por AR E.13 Alunos do Instituto 

Olavo Bilac autografam revistas em quadrinhos feita por eles com a orientação do cartunista 

Byrata, o conteúdo do enunciado é significativo por ser Byrata, cartunista de destaque na 

cidade, pessoa ligada a realizações sociais, mas principalmente pelo estimulo a produção e 

criatividade dos alunos. A dimensão do autógrafo é singular e serve de incentivo à 

participação de mais pessoas na feira, como os familiares, professores e políticos. Esse 

enunciado reforça a idéia de que a cidade é um pólo educacional. 

No enunciado AR E.13 O livreiro Juarez Saraiva mostra um das obras biográficas à 

venda na Feira. Biografias são um dos sucessos de venda, deixa marcas de que as vendas 

estão boas, principalmente para as biografias, isso incentiva as pessoas a irem conferir o que 

tem na Feira do Livro. A presença de livreiros trazendo bibliografias tem sido atração 

aumentando conhecimento e desta dando o aspecto da diversidade cultural. E no enunciado 

DSM E.14.Um mestre do romance por aqui – O escritor gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil 

bate um papo com leitores hoje na Feira do Livro mostra que, novamente, a diversidade 

cultural pode coexistir no mesmo espaço. São quadrinhos, biografias, romances entre outros 

estilos que têm o seu espaço na Feira do Livro, deixando ainda mais claro que Santa Maria é 

uma cidade receptiva aos eventos culturais. 
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O encerramento da Feira do Livro foi noticiado pelos dois jornais. No DSM E.17 

Hoje é o último dia para ir a Feira – Feira do Livro abre das 13h às 21h. Entre os destaques 

deste ano, estão obras sobre islamismo. Em AR E.18 Livros se despedem da praça – Último 

dia de Feira do Livro de Santa Maria levou um bom público ao evento na tarde de ontem. 

Organizadores calculam que em 14 dias foram vendidos 35 mil exemplares. O DSM E.17 

refere-se ao fim da feira, mas não esclarece que o enceramento é no dia do aniversário de 

cidade, assim como AR E.18 também não remete à data comemorativa. Ainda no DSM E.17, 

há uma última conotação de diversidade cultura em Entre os destaques deste ano, estão obras 

sobre islamismo. AR apenas informa os números finais da feira, deixando marcas de que a 

mesma atingiu o objetivo, superando as expectativas dos expositores. 

Outro evento comemorativo ao aniversário da cidade o Minuano da Canção Nativa. 

Os enunciados ligados ao Minuano da Canção Nativa no DSM E.15 Música gaúcha e muito 

mais – 6º Minuano da Canção está diversificado, AR E.14 O consagrado Papas da Língua 

abre hoje à noite no CDM, a 6ª edição do Minuano da Canção Nativa, AR E.19 Amor ao 

pago no palco do Minuano, AR E.20 Os sons do Minuano e AR E.21 A grande campeã do 

Minuano – Andarilho coração, milonga de Vinícius Brum e Tuny Brum, representando Porto 

Alegre e Santa Maria, foi a grande vencedora do 6º Minuano da Canção Nativa, criaram 

significados de amor ao Rio Grande do Sul, no sentido de manter as tradições gaúchas e a 

música tradicionalista. Mesmo o rock de bandas gaúchas, como em AR E.16 O consagrado 

Papas da Língua, que vem se destacando no estado e no país, integrou as comemorações do 

aniversário da cidade, tocando no Minuano da Canção Nativa.  

Esse foi o minuano da diversidade, foi a mistura do rock com a tradicionalismo. O 

evento promovido pela Prefeitura Municipal exaltou a cultura, produzindo efeitos de 

diversidade. Mais uma vez, os jornais comprovam que Santa Maria é uma cidade cultura 

realçando o encontro de diferenças, lugar de muitos gostos e pessoas. 

As manchetes e títulos selecionados deixam claro que esse foi o Minuano da 

diversidade como diz DSM E.15 6º Minuano da Canção está diversificado, essas marcas da 

diversificação ficam claras em DSM E.15 Música gaúcha e muito mais, AR E.21 

representando Porto Alegre e Santa Maria e em DSM E.15 Abre hoje no CDM com rock do 

Papas da Língua.  

Dentre os eventos comemorativos ao aniversário da cidade, foi realizado um 

Concurso de Prendas, destacado em DSM E.22 Concurso elege as melhores prendas – Raíssa 

é uma das 61 concorrentes do 37º Concurso Estadual, que começa amanhã na cidade. Aqui 

há, também uma marca discursiva de amor às tradições do Rio Grande do Sul. O número de 
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61 concorrentes à prenda é expressivo e dá a percepção da importância que os eventos ligados 

ao tradicionalismo ainda têm para a população.  

O jornal AR deu mais ênfase a eventos comemorativos, buscando criar significações 

de que Santa Maria é uma cidade cultura, salientando a programação da Feira do Livro 2007 e 

suas diversidades culturais em termos de títulos de livros, e outras atrações. O jornal DSM 

apenas noticiou a vinda do escritor Luiz Antonio de Assis Brasil e o encerramento da Feira. Já 

em relação ao Minuano da Canção Nativa os dois jornais quase equivaleram-se em notícias. 

AR destaca os vencedores, o que não foi feito pelo DSM. Mas novamente se comprova a 

diversidade cultural que Santa Maria tem e busca para si, tornando pólo para a região central 

do estado. Tanto em educação como cultura. É a tradição sendo resgatada por todos no Rio 

Grande do Sul. 

 

4.1.4 ANIVERSÁRIO DE SANTA MARIA 

 

Nessa categoria, foram selecionados os enunciados que têm relação direta com o 

aniversário de Santa Maria, como as capas do dia 17 de maio e outras que resgatam lendas e 

histórias da cidade. O enunciado E.2 resgatando nessa categoria por falar dos 149 anos de 

Santa Maria, embora tenha sido publicizado um dia após o aniversário da cidade. 

 

E.23 149 anos – Um pouco da história da cidade. A Razão (15/05/2007). 

 

E.24 Santa Maria de luto no dia do seu aniversário – Cidade completa 149 anos 

em clima de tristeza. Um incêndio que iniciou no final da madrugada de ontem destruiu 

grande parte do Instituto Metodista Centenário, uma das instituições de ensino mais 

tradicionais do Estado. As imagens abaixo e depoimentos de pessoas ligadas dão uma 

dimensão da perda. A Razão (17/05/2007). 

 

E.25 Lendas que contam a história da cidade. A Razão (17/05/2007). 

 

E.26 Quatro olhares famosos sobre Santa Maria – Para homenagear os 149 anos 

da cidade, o ‘Diário’ convidou quatro ilustres da cidade para conhecer lugares onde 

nunca havia estado – Canellas, repórter da Rede Globo, conheceu a invasão do Km 3 e o 

‘surfista’ Valmir – Valdeci, prefeito, foi ao Criatório São Braz, onde se encantou com os 

vários animais – Adede, promotor de justiça, conversou com Paulo Roberto no Pé-de-
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Plátano – Rafaela, ex-miss Brasil, visitou famílias que moram às margens do Arroio 

Cadena. Diário de Santa Maria (17/05/2007). 
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Os enunciados desta categoria se concentram no dia 17 de maio, apenas AR E. 23 149 

anos – Um pouco da história da cidade não é neste dia. O enunciado foi publicizado dois dias 

antes do aniversário e remete a lendas e histórias da cidade. Ele deixa marcas de um resgate da 

Santa Maria de muitos anos atrás e conta como foram os 149 anos que já se passaram. É um 

agendamento do aniversário, alguns dias antes de 17 de maio. 

Na madrugada do dia 17 de maio, ocorreu um grande incêndio no Colégio Centenário. 

Este fato é de extrema relevância, levando-se em conta os critérios de noticiabilidade, por ser 

parte da história da cidade, por ser de interesse público, por atingir um grande número de 

pessoas, alunos e professores que ficaram sem escola. A Faculdade Metodista, que funciona 

junto ao prédio do Colégio, também foi atingida, remetendo ao slogan Cidade Universitária. 

Diante desse cenário, os jornais amanheceram com as manchetes principais voltadas a esse 

fato. O DSM dividiu a capa, na parte superior foi noticiado o incêndio e na inferior, com 

menos destaque, o aniversário da cidade. AR trouxe a manchete principal unindo o incêndio 

com o aniversário de Santa Maria em uma capa inteira dedicada aos dois eventos. 

O enunciado AR E. 24 Santa Maria de luto no dia do seu aniversário – Cidade 

completa 149 anos em clima de tristeza. Um incêndio que iniciou no final da madrugada de 

ontem destruiu grande parte do Instituto Metodista Centenário, uma das instituições de 

ensino mais tradicionais do Estado. As imagens abaixo e depoimentos de pessoas ligadas dão 

uma dimensão da perda, remete à valorização do que é de Santa Maria, da história que o 

colégio tem, que se confunde com a da cidade. Também proporciona indícios de que na 

matéria dentro do jornal será dada voz a atores sociais ligados ao colégio, são as vozes do 

discurso. O aniversário e suas festividades deram espaço para o trágico acontecimento de 

graves proporções para a comunidade Santa-mariense. Isso conota que a importância dada ao 

patrimônio histórico-cultural e educacional, deixando indícios de que Santa Maria é uma 

cidade voltada à cultura e à educação, confirmando os slogans de “Cidade Cultura” e “Cidade 

Universitária”. 

O DSM não uniu o incêndio ao aniversário, diretamente, apenas fez uma matérias 

como mostra o DSM E.26 Quatro olhares famosos sobre Santa Maria – Para homenagear os 

149 anos da cidade, o ‘Diário’ convidou quatro ilustres da cidade para conhecer lugares 

onde nunca havia estado – Canellas, repórter da Rede Globo, conheceu a invasão do Km 3 e 

o ‘surfista’ Valmir – Valdeci, prefeito, foi ao Criatório São Braz, onde se encantou com os 

vários animais – Adede, promotor de justiça, conversou com Paulo Roberto no Pé-de-Plátano 

– Rafaela, ex-miss Brasil, visitou famílias que moram às margens do Arroio Cadena. A 
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estratégia discursiva usada pelo DSM foi dar voz a pessoas de relevância na cidade. Com 

cargos e posições sociais bem distintas, visitaram lugares inusitados, onde nunca estiveram e 

conversaram com pessoas da localidade visitada. 

 O prefeito de Santa Maria, Valdeci de Oliveira, foi levado ao Criatório São Braz, onde 

ficam animais, alguns até ameaçados de extinção, local onde só se pode entrar com 

autorização do IBAMA e lhe foi dada voz para que comentasse sobre o lugar, já que era a 

primeira vez que ia ao local. A matéria não teve cunho político, e as percepções indicam que 

ele foi escolhido por ser o representante político da população santa-mariense, e por ser o 

criatório exemplo de preservação ecológica.  

O promotor de justiça João Marcos Adede y Castro foi convidado a visitar pela 

primeira vez a comunidade Pé-de-Plátano, que fica na zona centro-leste, região menos 

favorecida da cidade. Ao promotor, também foi dada voz para comentar suas impressões 

sobre o local e sua conversa com os moradores da comunidade. São indícios que levam a crer 

que o promotor olhará de maneira diferente aquele local, depois dessa visita. 

A ex-miss Brasil, Rafaela Zanella, visitou famílias que vivem às margens do Arroio 

Cadena, local com muita poluição, mau-cheiro, insetos e com risco de enchentes. A ex-miss 

Brasil nunca havia estado no local e, ficou impressionada ao perceber que as pessoas visitadas 

são excluídas socialmente. Há uma conotação para dirigir o olhar para a pobreza na cidade.  

O repórter Marcelo Canellas visitou o Km 3, na zona nordeste da cidade. O local é 

precário, poluído e sujo. Canellas conversou com as pessoas da região, que contaram histórias 

e também se tornaram atores sociais do jornal. Novamente, o enfoque da pobreza é dado, 

através da palavra “invasão”, que está em DSM E. 26 – Canellas, repórter da Rede Globo, 

conheceu a invasão do Km 3 deixando marcas de que é matéria de cunho social. 

As duas matérias principais relativas ao aniversário da cidade não são festivas e sim, 

remetem, em AR, a um acontecimento triste para a cultura e educação, levando em conta os 

critérios de noticiabilidade, e o DSM, um olhar para os locais onde a população vive com 

dificuldade, as comunidades carentes. Apenas o prefeito não foi levado a comunidade carente, 

talvez para a matéria não se tornar política. Por outro lado, os três demais personagens se 

aproximaram da realidade da cidade. 

 Retomando o AR E.2 Só o relógio atrapalhou – Além da reabertura da Casa de 

Saúde, prefeitura comemorou aniversário da cidade, ontem, com a instalação do relógio que 

fará a contagem regressiva dos 150 anos, que faz parte dessa categoria por ter sido 

inaugurado no dia do aniversário de Santa Maria. Apesar de ter marcas um pouco pejorativas 

devido ao “Só o relógio atrapalhou” foi um dos eventos programados pela Prefeitura 
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Municipal para as comemorações. Foi noticiado apenas pelo jornal A Razão apesar de ser um 

fato importante e de destaque no centro da cidade. 

O jornal A Razão deu um destaque maior ao aniversário da cidade, publicizando três 

enunciados de diferentes temas, sempre levar em conta o AR E.2, com esse seriam quatro. 

Esse jornal valorizou a cidade dando destaque ao incêndio no Colégio Centenário, já que, 

envolve grande número de pessoas e remete a marcas de que a cidade é um pólo educacional, 

assim como, ao slogan de “Cidade Universitária”, pois o prédio que incendiou abrigada parte 

da Faculdade Metodista. Também remeteu ao passado, lembrando lendas e histórias da 

cidade, unindo a idéia de que o relógio de contagem regressiva seria para marcar os anos de 

histórias de Santa Maria, assim como, o tempo que falta para completar o sesquicentenário da 

fundação da cidade. 

O Diário de Santa Maria não deu um grande destaque a data festiva, preferiu destacar o 

incêndio na instituição de ensino e depois um espaço menor para o aniversário da cidade. Na 

manchete não há uma valorização da cidade, e sim, dos seus personagens de destaque. A 

matéria tem um cunho social e não festivo. Não valoriza a cidade, e sim, mostra os seus 

problemas e os lugares em que as pessoas passam por dificuldade. O jornal não noticia sobre a 

inauguração do relógio que foi no dia 17 de maio, mas dá certo destaque ao prefeito, por ser 

ele um dos atores sociais da matéria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa propôs observar como os jornais A Razão e o Diário de Santa Maria 

constroem a imagem semântica da cidade na época do seu aniversário, 17 de maio, através 

das capas veiculadas no período de 10 a 24 de maio de 2007.  

Inicialmente, pensamos em analisar apenas as manchetes principais dos jornais, mas 

verificamos que não seria possível, pois, por muitas vezes, as notícias sobre o aniversário da 

cidade estavam em títulos e subtítulos não principais. Assim, decidimos estudar a capa como 

um todo, deixando de fora apenas a linguagem imagética, ou seja, as fotografias 

jornalísticas.  

A partir do estudo dos conceitos da Análise de Discurso, em que o discurso sempre 

tem um motivo para existir e um endereço certo para ser consumido, levando em conta o 

contexto em que está inserido, passou-se a compreender o jornalismo como instância de 

produção de realidade.  

Através do estudo das estratégias discursivas, que são as técnicas de interpretação de 

enunciados, identificaram-se os caminhos percorridos pelos jornais para agendar as 

comemorações do aniversário de Santa Maria. A finalidade é compreender como as 

estratégias discursivas produzem sentido nos leitores/cidadãos, pois as estratégias servem de 

cenário para a passagem dos efeitos jornalísticos, relacionando os efeitos do discurso 

midiático com o universo da pesquisa. 

O que percebemos durante o processo de realização deste estudo, é que as 

comemorações do aniversário de Santa Maria, são noticiadas com matérias de cunho 

político, social, cultural e educacional, valorizando a “Cidade Cultura” e a “Cidade 

Universitária”. E mais: a partir das observações, constatamos que as comemorações do 

aniversário da cidade são promovidas, em grande parte, pela Prefeitura Municipal.  

Os dois jornais selecionados para a pesquisa constroem de forma diferente as notícias 

das festividades do aniversário da cidade, levando em conta os enfoques conforme suas 

linhas editoriais. 

A Razão noticia os eventos ligados à data, destacando casos de inaugurações. A 

homenagem a Tarso Genro, por si só, já é uma matéria política e faz parte da categoria 

Campo Político. A Razão é o único jornal a fazer duas chamadas de capa com a inauguração 

do relógio dos 150 anos, dando bastante destaque ao acontecimento e, com isso, valorizando 

a imagem da Prefeitura e também do atual prefeito Valdeci de Oliveira. Os enunciados 

referentes à inauguração do relógio pertencem a categoria Agendamento dos 150 anos, mas 
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permeiam por algumas das outras categorias por ser também umas das inaugurações que 

marcaram o período e também por ser um dos eventos comemorativos dos 149 anos de Santa 

Maria.  

Na categoria Eventos Comemorativos, A Razão não dá ênfase à Prefeitura Municipal, 

mas dá destaque à “Cidade Cultura” e aos aspectos sociais referentes aos eventos, como os 

autógrafos dos alunos do Colégio Olavo Bilac, na Feira do Livro, acontecimento tradicional 

do aniversário da cidade.  

O tradicionalismo, presente no Minuano da Canção Nativa, também recebeu maior 

atenção da A Razão. O jornal, porém, não deu destaque a todos os eventos programado para 

o período, como o 37º Concurso Estadual de Prendas, que não foi noticiado na capa durante 

o período de análise. 

Na categoria Aniversário de Santa Maria, A Razão publicou três matérias sobre a 

data e no dia 17 de maio, aniversário da cidade, uniu o incêndio do Colégio Centenário com 

a data festiva. O aniversário perdeu espaço devido ao fato inusitado, ocorrido no tradicional 

educandário, porém o jornal atendeu aos Critérios de Noticiabilidade. 

Lembrando ainda, que A Razão foi o único jornal a publicizar a inauguração do 

relógio comemorativo aos 150 anos de Santa Maria, que conta os dias, horas e minutos para 

a chegada de 17 de maio de 2008. Um evento importante, já que, foi inaugurado no dia do 

aniversário de 149 anos da cidade e fica em ponto central da cidade, no calçadão.  

A Razão valoriza mais a cidade, apesar de não publicizar todos os eventos festivos, 

quando destaca na capa, da ênfase a cidade e ao acontecimento. 

O Diário de Santa Maria destaca-se mais no aspecto político em suas chamadas de 

capa, dando ênfase as inaugurações realizadas no período, que faziam parte do calendário de 

festividade da Prefeitura Municipal, levando em conta mais o este aspecto, do que o social, 

por ter sido a inauguração de um hospital público e de um restaurante popular. Deixa de fora 

o lançamento do relógio dos 150 anos, que foi uma das inaugurações do período e também a 

visita do atual Ministro da Justiça do país, Tarso Genro, que se tornou cidadão santa-

mariense. Dois acontecimentos importantes que não foram noticiados pelo jornal, que tem 

linha editorial mais voltada a fatos estaduais e nacionais, do que locais. Sem valorizar a 

figura do ministro, que é ex-aluno da UFSM, deixou de remeter ao slogan de “Cidade 

Cultura” e “Cidade Universitária”. 

Relacionado à categoria Eventos Comemorativos o Diário de Santa Maria deu o 

destaque devido aos dois eventos mais importantes do calendário, a Feira do Livro e o 

Minuano da Canção Nativa. E deu espaço, também, para o 37º Concurso de Prendas. Entre 
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as apresentações na capa o jornal valorizou o slogan de “Cidade Cultura” e também o 

tradicionalismo gaúcho, devido à diversidade de eventos noticiados. O slogan de “Cidade 

Universitária” é remetido em alguns casos, mas com menor destaque. 

O aspecto social está presente na matéria do dia 17 de maio em que dá voz a atores 

sociais, incluindo o atual prefeito Valdeci de Oliveira, misturando o social com o político. 

Nesse dia, não valorizou a cidade como pólo educacional, pois não ligou o incêndio no 

Colégio Centenário com o aniversário da cidade, fez uma matéria alheia aos acontecimentos 

do dia. 

Durante todo o período analisado, o Diário de Santa Maria, fez apenas uma chamada 

de capa da data festiva. Assim, não valorizando a cidade e o seu aniversário. O jornal 

também não agendou os 150 anos de Santa Maria, deixando uma lacuna em suas 

publicações, se em relação com A Razão. 

As poucas matérias relacionadas ao aniversário da cidade, em si, devem-se ao fato de 

que, no dia 17 de maio, tradicionalmente, é encartado, nos dois jornais, objetos desta 

pesquisa, suplementos comemorativos ao aniversário de Santa Maria. Os suplementos são 

um jornal dentro de outro jornal. Nele, são publicizadas as matérias que não cabem dentro do 

dia-a-dia do jornal.  

A Razão optou por fazer um resgate histórico, lembrando os bares e botequins e 

pessoas que se destacaram na cidade, até agendando o sesquicentenário da emancipação 

política de Santa Maria, antecipando ações e eventos que mobilizarão dos setores público e 

privado, no próximo ano. 

O Diário de Santa Maria produziu um suplemento ressaltando a cidade atual e seus 

149 anos. Mencionando a paleontologia, geologia, arqueologia, belezas naturais, pólo de 

saúde, de educação, cultura local, pólo militar e o turismo local. Buscou, contar como a 

cidade está hoje, deixando as histórias antigas um pouco de lado. O jornal não agenda os 150 

anos e não fala do passado. Valoriza a Santa Maria de hoje. 

Com isso, percebe-se que o espaço que poderia ser destinado à cidade nas capas, fica 

menor, devido à publicação dos suplementes, que têm chamada na capa, no dia 17 de maio, 

suprindo, assim, a necessidade de destacar Santa Maria nas capas. 

Relacionando os dois jornais, é possível perceber que A Razão preocupou-se mais em 

destacar a cultura, a educação, o aspecto social, deixando um pouco de lado a política, mas 

não a notícia, mas a forma crítica de noticiar as inaugurações. Usa a ironia em alguns casos, 

mas o destaque dado à cidade e a seus acontecimentos é maior que o dado pelo Diário de 
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Santa Maria.  Valoriza a diversidade e dá ênfase aos slogans de “Cidade Cultura” e “Cidade 

Universitária”. 

Em relação ao agendamento dos 150 anos de Santa Maria, a ser comemorado em 17 

de maio de 2008, A Razão é o único jornal a noticiar, que já está havendo uma programação 

para a data festiva e a cobrir o lançamento do relógio que marca os dias, horas, minutos e 

segundos para a chegada do dia dos 150 anos. O Diário de Santa Maria não menciona o 

acontecimento. Assim como, não noticia a inauguração do relógio. 

A categoria Eventos Comemorativos foi bem representada pelos dois jornais. O 

Diário de Santa Maria deu maior destaque aos números da Feira do Livro, enquanto A Razão 

se preocupou em atrair o público para a Praça Saldanha Marinho, onde se realiza, a feira com 

chamadas diversificadas e em alguns casos até levando em consideração o aspecto social, do 

livro e do autógrafo por crianças. 

O Minuano da Canção Nativa foi publicizado pelos dois jornais valorizando o 

tradicionalismo do evento e também a diversidade com a mistura da música gaúcha com o 

rock de bandas gaúchas. A Razão foi um pouco mais completa, pois anunciou os vencedores 

do Minuano na capa, enquanto o Diário de Santa Maria não noticiou. 

A partir das análises realizadas, comprovamos que o jornal é, não só fonte de 

informação, mas também de formação para o leitor. E cada um deles valoriza o que tem 

relação com sua linha editorial. A Razão publiciza o que é local, destacando Santa Maria. 

Enquanto, o Diário de Santa Maria abrange temas variados com espaço para o estadual, 

nacional e internacional. 

O aniversário de Santa Maria é um conjunto de acontecimentos que pretende 

despertar até mesmo a consciência do cidadão/leitor do que a cidade é capaz de realizar, ao 

mesmo tempo em que valoriza as iniciativas culturais, educacionais e políticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
BAHIA, Juarez. Jornal, História e Técnicas II – As Técnicas do Jornalismo. São Paulo, 
Ática, 1990. 
 
 
BORELLI, Viviane, A queda de um treinador: estratégias discursivas de agendamento e 
a demissão de Luxemburgo da Seleção Brasileira de Futebol, Intercom, 2003.  
 
 
BRAGA. José Luiz, Questões metodológicas na leitura de um jornal. Jornal: Da Forma 
ao Sentido, Maurice Mouillaud. Brasília: ed. UnB, 2002. 
 
 
DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
 
 
FAUSTO NETO, Antonio. Comunicação e mídia impressa. Estudo sobre a AIDS. São 
Paulo: Hacker Editores, 1999. 
 
 
FRANÇA, Vera Regina Veiga. Construção jornalística e dizer social. Jornal: Da Forma 
ao Sentido, Maurice Mouillaud. Brasília: ed. UnB, 2002. 
 
 
GIOVANNINI, Giovanni. Evolução na Comunicação. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1987. 
 
 
GREGOLIN, Maria do Rosário. Filigramas do Discurso: as vozes da história. Araraquara: 
Cultura Acadêmica, 2000. 
 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da análise de discurso. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2000. 
 
 
Manual de Redação da Folha de São Paulo. São Paulo: Publifolha, 2001. 
 
 
MCCOMBS, Maxuell E; SHAWm Donald L. A função do agendamento na media. In: 
TRAQUINA, Nelson. O poder do jornalismo – análise de textos da teoria do 
agendamento. Coimbra: Minerva, 2000. 
 
 
————. A evolução da pesquisa sobre o agendamento: vinte cinco anos no mercado 
das idéias. IN: TRAQUINA, Nelson. O poder do jornalismo – análise e textos da Teoria 
do agendamento. Coimbra: Minerva, 2000. 
 
 
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Editora Contexto, 2003. 



 

 

77 

 
 
NUNES, Benedito. O Tempo na Narrativa. São Paulo: Ática, 1988. 
 
 
ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso – Princípios & Procedimentos. Campinas: Pontes, 
2003. 
 
 
PERUZZOLO, Adair Caetano. A Estratégia dos Signos: quando aprender é fazer. Santa 
Maria: Facos/UFSM, 2002 
 
 
PINTO, Milton José. Comunicação e Discurso: introdução à análise de discurso. São 
Paulo: Hacker Editores, 2002. 
 
 
PORTO, Sérgio Dayrel. A esquerda esquecida de Fernando Henrique Cardoso: Um 
método. O Jornal: Da Forma ao Sentido, Maurice Mouillaud. Brasília: ed. UnB, 2002. 
 
 
ROCHA, Sibila. A Universidade na Mídia. A fala acadêmica na voz do jornal. Tese de 
Doutorado da Universidade do Vale dos Sinos. Unisinos, 2004. 
 
 
RODRIGUES, Adriano Duarte. Delimitação, Natureza e Funções do Discurso Midiático. 
O Jornal: Da Forma ao Sentido, Maurice Mouillaud. Brasília: ed. UnB, 2002. 
 
 
TRAQUINA, Nelson. Jornalismo. Quimera Editores, 2002. 
 
 
————. Teorias do Jornalismo. Florianópolis: ed. Insular, 2004 
 
 
————. O estudo do jornalismo no século XX. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2001 
 
 
TREVISAN, Eunice. Leitura: Coerência e conhecimento prévio – uma exemplificação 
com o frame Carnaval. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 1992. 
 
 
VERÓN, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo: ed. Unisinos, 2004. 
 
 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Presença 2003. 
 
 
http://www.arazao.com.br/ acessado em 31/07/07 
 
 



 

 

78 

http://www.gruporbs.com.br/rbscom/jsp/default.jsp acessado em 31/07/07 
 
 
http://www.santamaria.rs.gov.br/ acessado em 02/08/07 
 
 
http://www.ufsm.br/ acessado em 02/08/07 
 
 
http://www.santamariaturismo.com.br/home.jsp acessado em 01/11/2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

80 

 



 

 

81 

 



 

 

82 

 



 

 

83 

 
 
 



 

 

84 

 



 

 

85 

 


