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Resumo: 
 
 Este trabalho tem por objetivo analisar como o Programa Gaúcha Atualidade caracteriza os 

candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições para o governo do Rio Grande do Sul em 

2006. Através da escolha do rádio como objeto de estudos, discute-se a estrutura do veículo e a 

inserção da política em suas veiculações. O trabalho contempla a caracterização dos candidatos 

através das possíveis mensagens implícitas e diferentes interpretações de uma simples pergunta ou 

um pequeno comentário. Foram selecionadas como integrantes do corpus quatro edições do 

programa, que foram ao ar do dia 11 de outubro ao dia 16 de outubro de 2006. Para a realização do 

estudo, foram tomados alguns conceitos da análise do discurso de linha francesa.  
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1. Introdução 

   
 A presença forte do rádio, como meio até hoje imbatível em velocidade, instantaneidade e 

antecipação, impressiona perante as outras tecnologias. Apesar do surgimento de outros meios, com 

uma infinidade de recursos, o rádio ainda é a principal ferramenta de quem busca entrar 

rapidamente em contato com as últimas informações. 

 

 Com seu grande alcance, é capaz de informar a todas as classes sociais. Suas notícias 

possuem rápida veiculação e repercussão. Os programas de rádio, quando voltados ao jornalismo, 

têm como objetivo informar os ouvintes e dar embasamento para os mesmos, formar opinião sobre 

o assunto em questão. Rapidamente são veiculados e começam a ser discutidos na rua entre 

ouvintes e amigos. Através dele, a informação se dissipa em grande velocidade. Basta acontecer 

algo em qualquer ponto do mundo, que por um simples telefone celular o repórter liga e entra no ar, 

com a notícia em tempo real.  

  

 Rádio e política aparecem presentes como um casamento antigo. No início do século 

passado, o rádio era a principal ferramenta de voz para o controle do governo sobre a sociedade. 

Sem a censura e com a liberdade de comunicação, os programas políticos estão presentes 

diariamente no veículo, com notícias, debates, entrevistas, reportagens.  

  

 Muitos dos eleitores se pautam através dos acontecimentos veiculados no rádio. Política e 

comunicação se misturam em um único contexto. O jogo de interesses, as tentativas dos agentes 

políticos em superar as cotas de visibilidade, as escolhas entre os conteúdos veiculados, todas as 

relações são suprimidas nas nuances do discurso de simples notícias veiculadas. O programa 

Gaúcha Atualidade insere-se nesse cenário devido ao seu perfil político, expandido por um período 

de disputa eleitoral.   

  

 O primeiro capítulo deste trabalho contempla as estruturas do rádio, suas peculiaridades e as 

diferenças entre ele e os demais veículos. Estão presentes também conceitos sobre ética, posição 

jornalística, regras de linguagem, caracterização do ouvinte e critérios de noticiabilidade.  

 

 O capítulo sobre política expande os conceitos radiofônicos, porém restringindo ao campo 

político. A historicidade, as relações de poder, as trocas de interesse, enfim diversas relações 

possíveis entre política e comunicação capazes de interferir no processo noticioso são discutidas. A 
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análise do discurso surge interligada com os capítulos anteriores. O estudo dos termos aplicados, e 

as possíveis interpretações compõem o cenário político atual e a caracterização dos candidatos feita 

pelo Gaúcha Atualidade compõe o foco de discussão deste trabalho. 
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2. Rádio 

 

2.1. O veículo, seu alcance e interação com o ouvinte 

 

O rádio é um veículo de grande abrangência e facilidade de acesso. “Alcança 96% do 

território nacional, a maior cobertura entre todos os meios de comunicação” (JUNG, 2004, p.13). 

Eugênio Bucci faz uma comparação entre a década de 40 e os dias atuais, em que o rádio deixou de 

ser o principal veículo de comunicação: na década de 40, era um veículo soberano, onde as pessoas 

acompanhavam os radiojornais e as radionovelas. O surgimento da televisão acabou deixando de 

lado um pouco este veículo, mas não minimizou sua importância. 

 
Diverso, multifacetado, fragmentado... imprescindível. Seu horário nobre agora começa às 
seis da manhã; a nobreza da noite ficou mesmo com a TV. [...] Não é mais o veículo 
soberano para debates de relevância nacional; tornou-se um agregador local, um porta-voz 
da cidade, um agente comunitário [...]. O rádio de pilha, pendurado numa árvore, fala com 
o seringueiro na Amazônia [...] fala também com o milionário dentro do automóvel 
blindado, encarcerado no congestionamento da metrópole. A notícia é mais ágil no rádio e 
muitas vezes melhor (BUCCI apud FILHO, PIOVESAN, BENETON, 2004, P.8) 

 

 Dentre os veículos de comunicação, o rádio é o que possui mais instantaneidade. Basta ligar 

o aparelho a qualquer hora do dia, que as estações de jornalismo estarão debatendo ou informando 

sobre os acontecimentos de última hora. Ter um aparelho radiofônico em casa não representa um 

alto custo, devido a isto, está presente em todas as classes sociais. A linguagem do rádio deve, por 

isso, possuir grande abrangência. 

 
A informação repercute de forma instantânea, direta ou indiretamente. Um ouve, fala para 
o outro e todos acompanham o fato, num alcance espantoso. A consciência disso é 
fundamental nas atividades do jornalismo. Consciência da capacidade que tem de atingir 
todas as faixas do público [...] (PORCHAT, 2000, p.35). 

 

O rádio não atinge somente quem o escuta, ele se torna parte das discussões diárias, 

transformando-se em um laço social entre as pessoas. É impossível saber o tipo de público que um 

programa de rádio é capaz de atrair. Quando Porchat fala do veículo em que trabalha, a Rádio 

Jovem Pan de São Paulo, destaca a relação entre rádio e ouvinte: 

 

Muitos ouvintes fazem da Jovem Pan sua agenda de compromissos. Contam com os avisos 
que serão dados seis dias antes do término do prazo de pagamento do carnê leão, da 
entrega da declaração do imposto de renda, sabem que a vacinação do filho será cobrada 
nos noticiários; enfim sabem que seus encargos e deveres serão lembrados com insistência 
(PORCHAT, 2000, p.13) 
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A relação entre ouvinte e veículo de informação se transforma em algo a mais que um hábito 

passageiro. São criadas ligações entre eles. O aparelho se torna parte da rotina do ouvinte que 

organiza suas tarefas e inclui em sua agenda diária a programação radiofônica. O espectador 

também é participante. É capaz de pautar os jornalistas dos veículos, ligar para fazer correções ou 

acrescentar à informação.  

 

A audiência
1
 [...] é imediatista e prática. Interessa-se pelo aqui e agora [...]. Rejeita teses 

nas ondas do rádio. Exige seleção e qualidade na informação porque são muitas as notícias 
que chegam. A pauta2 diária é a resposta a estas expectativas, através de um jornalismo 
ágil, seletivo, de forte estimulação e muita prestação de serviços.[...] Audiência e emissora 
se identificam a interagem. Todo procedimento jornalístico é resultado dessa interação 
(PORCHAT, 2000, p.13) 

 

Através dessa identificação, o rádio além de ser auxiliado, fica sempre sujeito à fiscalização 

do ouvinte.  A participação faz parte das notícias radiofônicas. 

 

Emoção e empatia são dois conceitos que integram qualquer receita de boa reportagem em 
rádio. Por isso não se deve abrir mão de apurar os fatos no local dos acontecimentos, e 
nem do contato com o público. Nessa relação, sentimos a pulsação das pessoas, 
entendemos o que elas pensam. Assim o repórter é capaz de encontrar bons personagens 
dando vida ao trabalho jornalístico. O cidadão costuma entender melhor os temas quando 
se reconhece neles (JUNG, 2004, p.115). 
 

Com as tecnologias atuais e a ascensão da Internet, ficou facilitada esta interação entre 

ouvinte e rádio. O veículo é capaz de com ela atingir a qualquer ponto do mundo, e não ficar restrito 

somente ao alcance de sua freqüência. É possível estar em Moscou, Tóquio, Paris, enfim, em 

qualquer capital ou país distante, e ouvir a programação de qualquer rádio do interior do Brasil, 

basta que ela possua sua programação disponível via Web. Estas mudanças no alcance tiveram 

influência direta nas programações. 

 

A partir das décadas de 1980 e 1990, a rapidez do desenvolvimento tecnológico levaria à 
possibilidade da transmissão via satélite e internet, e a digitalização do rádio, permitindo a 
formação de redes e marcando o atual estágio. Uma das conseqüências foi a alteração na 
transmissão das principais emissoras internacionais para todo o mundo por este meio e que 
passaram a optar por essas novas modalidades. Por outro lado, a concorrência da Tv a cabo 
e da internet levaram o rádio a especializar-se na prestação de serviços (HAUSSEN apud 
FILHO,PIOVESAN, BENETON, 2004, p.55). 
 

 Sobre a prestação de serviços, Porchat (2000) diz que os fatos diários que possuem grande 

relevância devem entrar no ar a qualquer momento, mesmo invadindo espaços de outros programas. 

                                                 
1 Conjunto de pessoas que ouvem a programação do veículo. 
2 Roteiro que orienta o foco que deve ser dado a reportagem. 
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Existem acontecimentos que abalam a vida das pessoas e necessitam de cobertura. A autora destaca, 

como exemplo, um rompimento de uma adutora em São Paulo, que deixou cerca de três milhões de 

pessoas sem água. Nesses casos, as emissoras não costumam fazer reuniões de pauta, simplesmente 

mobilizam toda sua equipe de jornalismo para que informem a população. A veiculação não se 

limita a narrar o fato, inclui também questionar o governo e autoridades responsáveis, identificar a 

abrangência do problema, discutir soluções com o ouvinte, etc. (PORCHAT, 2000).  

 

O ouvinte entende o rádio como uma voz coletiva, por através das discussões e 

agendamentos mobilizar um grande número de pessoas. Não se deve esquecer que uma má 

administração política presente nos meios de comunicação causa futuramente um reflexo negativo 

nas urnas. Qualquer veículo é capaz de acelerar as soluções. Porém, o rádio em específico leva 

vantagem em sua abrangência e velocidade. Basta entrar no ar para que milhares de pessoas e as 

autoridades tomem conhecimento da notícia. 

 

2.2. A linguagem radiofônica: o jornal falado e o ouvinte, elementos do texto e sonoros 

 

O jornalismo de rádio é considerado um “jornal falado”. Isso porque no princípio das 

transmissões, em meados dos anos 30, o rádio apenas lia em voz alta as notícias dos jornais 

impressos. Tempos atrás se falava muito em repercutir determinado assunto do jornal. Hoje, o 

formato radiofônico busca informar em primeiro lugar, antecedendo outros veículos. A nitidez e a 

correção da linguagem são elementos importantes na busca pela atenção permanente do ouvinte. 

 

A linguagem radiofônica, bem o sabemos, reúne elementos da oralidade, muitos de 
natureza paralingüística. Sendo linguagem falada, ainda que o narrar, o locutor venha a se 
apoiar em texto escrito, o espaço simbólico que daí resulta, permite a inserção de 
componentes que vão além de simples gosto por ouvir rádio. Na ausência de imagens 
eletrônicas, o rádio passa a evocar situações próprias do imaginário do ouvinte (GOMES, 
web, P.1). 
 

A partir da voz do locutor, o ouvinte constrói seu pensamento no imaginário, devido à 

necessidade de completar as lacunas originadas pela ausência de imagens. O timbre de voz, a 

velocidade de leitura, a entonação, enfim, as mudanças na forma de falar do locutor são importantes 

na produção de sentidos.  

 

No rádio a voz é a matéria-prima por excelência dos seus profissionais e o veículo 
facilitador da identificação da estação de rádio sintonizada pelo ouvinte. Esta mesma 
identificação estabelece o processo comunicativo, sinaliza os diferentes momentos da 
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programação, distingue claramente o que é humor, do que é informação do que é 
entretenimento (BESSA, 2004, p.18). 
 

As formas de falar e comunicar possuem relação direta com o contexto social tanto do 

público cativo, quanto do emissor. A linguagem depende do público correspondente. Rodrigues 

(2006) exemplifica com as diferenças entre o discurso de um político e um vendedor na feira. O 

confronto desses extremos nos permite entender as modificações existentes na construção textual. 

Sendo assim, a linguagem de rádio possui maior interferência de quem a veicula quando comparada 

a uma mídia impressa. 

 

De modo geral, a definição de um estilo lingüístico está ligada intrinsecamente ao domínio 
das normas gramático sintáticas que regem a língua em questão. Quando tomamos por 
base a forma culta de uma língua, esse domínio é suficiente para o adequado 
desenvolvimento de um estilo. Com a linguagem radiofônica ocorre fenômeno diferente. A 
natureza oral-auditiva do texto produzido no rádio depende de requisitos que vão além do 
simples domínio da gramática de uma língua. A leitura propriamente dita de um texto 
impresso pode bastar o conhecimento e o uso correto dessas normas. No texto no rádio não 
(RODRIGUES, 2006, p.58-59). 
 

A mensagem radiofônica é composta de diversos elementos. Gritos, sussurros, silêncios, 

músicas de fundo, enfim os elementos sonoros utilizados no rádio, compõem toda compreensão da 

mensagem. A presença e o uso destas ferramentas modificam a percepção do ouvinte quanto à 

informação.  

 
As formas de se pronunciar determinadas frases ganham sentido real no instante em que 
passamos a comparar signos lingüísticos e não verbais, considerando que estes revelam 
não apenas idéias, mas do mesmo modo, sentimentos (GOMES, 2006, p.7) 

 

A acentuação e os silêncios que o locutor promove a algumas palavras transmitem estados 

de alegria, tristeza e euforia, compondo o conjunto de signos responsáveis pelo processo de 

comunicação.  

 

Cada uma destas características imprime um fluxo intenso, de comunicação possível de 
suscitar atividade cognitiva dos ouvintes, promovendo-lhes interesse, atenção, 
concentração engajamento e prazer. (GOMES, 2006, p.7) 
 

Para que o ouvinte entenda, a linguagem radiofônica precisa ser simples e direta, pois a 

notícia é veiculada uma única vez, diferente do jornal, por exemplo, em que o leitor pode reler o 

conteúdo. A simplicidade do texto radiofônico favorece o entendimento, pois, se o ouvinte tiver que 

pensar, deixa de entender a informação que está sendo divulgada.  
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Muitas vezes, o ouvinte não possui a opção de ouvir o rádio, existe, simplesmente, a 

presença de ambos em um local comum. O som pode chegar aos ouvidos do público, sem que ele 

possua vontade de escutá-lo.  

 

A pessoa não oferece resistência, mas também não se dispõe a prestar atenção. Será 
preciso vencer o ouvinte através de uma linguagem forte, incisiva, convincente, sem apelar 
para a pieguice nem para o sensacionalismo. Esta não-opção o ouvinte dispensa o dispensa 
de raciocinar. Sua atenção superficial, exige que o profissional se desdobre afim de enviar 
o raciocínio pronto acerca do assunto que esta desenvolvendo (PORCHAT, 2000, p.97). 

 

2.2.1. As regras do Rádio: Como falar e informar quando não se tem imagem 

 

A ausência de imagens dispõe a possibilidade do ouvinte executar outras tarefas enquanto 

ouve o rádio, dividindo sua atenção. É imprescindível a clareza, pois o texto não deve deixar 

margem a dúvidas (PARADA, 2000).  

 

É necessário abolir palavras dispensáveis, sem desperdiçar tempo com julgamentos vagos, 

como definições de bom ou ruim. O assunto não necessita ser espetacular para que o público queira 

ouvi-lo, basta ser esclarecedor. O jornalista deve ir direto ao assunto, colocando em primeiro lugar o 

que vai acontecer, o fato mais importante. Não se deve começar a veiculação de um texto com “não 

será surpresa se o governo anunciar” e sim diretamente com “o governo irá anunciar” (PORCHAT, 

2000). 

 

Entende-se, a partir da idéia de Porchat, que a principal função do radiojornalismo é 

informar. Conceitos e adjetivações são dispensáveis no ato de veicular. O texto radiofônico não 

necessita de enfeites nem de uma linguagem bela e “melosa” e sim de rapidez, para que o ouvinte 

saiba logo o que está acontecendo.  

 

Outra regra que é considerada importante na linguagem radiofônica é a repetição. O rádio 

pode ser ligado a qualquer momento e geralmente as notícias já estão em andamento. Repetir faz 

com que o ouvinte recapitule o assunto que está sendo abordado. Porchat (2000) fala que a 

repetição é necessária juntamente com uma linguagem nítida, porém devemos saber quando repetir, 

para não cansar o espectador. 

 

A autora destaca como informações importantes a serem repetidas, notícias de utilidade 

pública, cifras exatas, ou no caso de entrevistas, alguma declaração forte feita pelo entrevistado. 
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Porchat condena o uso de pronomes demonstrativos em uma locução de rádio. Para que o receptor 

saiba qual o assunto principal que está sendo abordado é mais efetivo repetir do que substituir por 

esse, este, tais. 

 

 

2.3. A Rádio Gaúcha 

 

 Segundo o livro escrito por Luciano Klöckner, “A notícia na Rádio Gaúcha, Orientação 

básica sobre texto reportagem e produção”, o público que acompanha a programação da gaúcha é 

composto em sua maioria pelas classes A, B e C. O ouvinte possui poder aquisitivo e é um 

formador de opinião em busca constante de informações.  

 

A Rádio Gaúcha abre espaço para o ouvinte que pode participar das programações, 

opinando, sugerindo ou criticando. As programações possuem o formato conhecido como talkin 

news; a notícia é rapidamente veiculada para que o ouvinte capte a informação com imediatismo. 

Posteriormente, elas são discutidas e debatidas por comentaristas no decorrer da programação.  

  

A maioria dos ouvintes da Gaúcha esta concentrada no Rio grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná e Mato Grosso. Klöckner (1997) assegura que a rádio condena a veiculação de notícias 

exploratórias ou sensacionalistas.  

  

Na programação da rádio gaúcha é pertinente ressaltar o programa Gaúcha Atualidade, que é 

apresentado de segunda a sexta-feira, das 8 horas e 10 minutos da manhã até as 9 horas e 25 

minutos. O programa, que tem como âncora o jornalista Armindo Antônio Ranzolin, dispõe, 

principalmente, de informações sobre esporte, política e economia. O Gaúcha atualidade é dividido 

em cinco blocos e a duração de cada bloco depende do tempo das entrevista e da disposição dos 

entrevistados e das reportagens no dia. O primeiro conta geralmente com uma espécie de abertura, 

Ranzolin lê alguma matéria importante que haja em algum jornal Na maioria das vezes são leituras 

de textos do Jornal Zero Hora.  

 

No Segundo bloco, Ranzolin chama Cléo Kuhn para dar a previsão do tempo no estado. Em 

seguida Mauro Saraiva Júnior trás as informações do trânsito, informando as condições de tráfego 
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na capital, na serra e nas estradas para o litoral. Após Mauro, entra Silvio Benfica, com as 

informações do esporte. 

 

Ainda no segundo bloco, Ranzolin apresenta as manchetes dos jornais da RBS e dos 

principais jornais do país. Ana Amélia dá seqüência as manchetes direto de Brasília, apresentando 

somente os jornais do distrito federal. A jornalista também informa as condições meteorológicas de 

Brasília. 

 

A seqüência do bloco não possui estrutura rígida, pode conter uma entrevista, ou uma 

seqüência de reportagens com as chamadas e comentários de Ana Amélia e Ranzolin. O terceiro, o 

quarto e o quinto bloco dependem do agendamento do(s) entrevistado(s). O programa possui 

quadros definidos, mas as seqüências de suas execuções dificilmente são as mesmas e os blocos 

também não possuem tempo rígido. Os demais blocos contém notícias com boletins gravados e um 

ou mais entrevistados sobre temas políticos, econômicos, ou em raros casos sobre guerras, tragédias 

ou crises internacionais. Nestes blocos também está inserido um comentário de Rosane de Oliveira 

com temas pertinentes ao Rio Grande do Sul. O Gaúcha Atualidade é encerrado com uma prévia do 

programa de Lauro Quadros, o Polêmica, que vem a seguir.  

 

2.4. A conduta ética: ideologia e interesses X deveres do profissional 

 

 Possuir uma conduta ética impecável é para o ser humano, dotado de ideologias e lapidado 

por uma convivência baseada em experiências sociais, uma utopia. Com o passar os anos, os 

veículos modificaram o foco sobre o que é mais importante em um profissional do jornalismo 

inserido no rádio. No entanto, informar recebe uma importância crescente nos requisitos das 

veiculações radiofônicas em relação ao estético. 

As informações não podem ser vagas ou confusas, a simplicidade é o elemento principal. “O 

ideal é que o redator3 leia e transcreva o material com suas próprias palavras, como se estivesse 

contando o fato para o ouvinte” (PORCHAT, 2000, p.102). Nos primeiros anos em que o rádio foi 

ao ar, a exigência era de uma boa voz. Jung (2004) fala que com a abertura política dos anos 80, o 

público passou a exigir mais comprometimento com o cidadão por parte do rádio. A voz cadenciada 

deu lugar a um tom mais baixo, aproximado com o ouvinte. 

 

                                                 
3 Profissional que redige notícias, notas, crônicas e editoriais. 
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A fala [...] é o principal instrumento para comunicação no rádio[...]. Os demais elementos, 
como efeitos sonoros, som ambiente e música, estão lá, para quando necessário valorizar o 
que é dito (JUNG, 2004, p 119). 
 
 

Jung destaca também o perfil do profissional, que deve ser bem articulado, com 

conhecimento sobre o que está sendo veiculado e capacidade de interpretação, para que ofereça a 

notícia ao público com a devida atenção.  

 

É importante ao ouvinte que os veículos utilizem pessoas que possuam conhecimento sobre 

o assunto ao qual estão veiculando. Além de ter mais segurança, o locutor passa também uma maior 

credibilidade e minimiza as possibilidades de erro de informação. Um jornalista que sabe sobre o 

que está falando é capaz de criticar, modificar, dar sua entonação e a devida importância à notícia. 

 

Porém o conceito de interpretação não significa imposição de idéias. Heródoto Barbeiro, em 

“Manual de jornalismo”, fala sobre as funções do jornalista: 

   

Jornalista não é notícia, trabalha com ela [...]. O âncora deve fiscalizar o ego e, de forma 
alguma, se confundir com a notícia. Não é um condutor de povos nem líder das 
transformações sociais em que acredita (BARBEIRO, 2003, p.63). 

 

A isenção ao não liderar suas ideologias frente ao público promove um vínculo direto com a 

conduta ética. O jornalista deve sempre dizer a verdade, sem esconder ou guardar para si 

informações de interesse público. Porém, não significa a veiculação de tudo que se vê e ouve. É 

preciso ser cauteloso e ter cuidado com situações que possam causar pânico ao público ouvinte, ou 

a escândalos desnecessários que transpõem a propriedade de informar. O jornalista tem o dever de 

checar a informação e de ser preciso e eficiente no momento de informar. 

 

Barbeiro (2003) afirma que o jornalista tem o dever ético de duvidar sempre. O fato é 

insubstituível por boatos e rumores; é necessário investigar, apurar e formar convicção sobre o 

relato, sempre divulgando os dois lados da notícia.  

 

O profissional não se caracteriza como um ser à margem dos movimentos e preferências 

sociais. Como qualquer cidadão está inserido no contexto de sua comunidade, sua obrigação é a de 

dar voz à notícia, sem manifestar parcialidade. Porém, isso não isenta o jornalista de manifestar sua 



 

 11

opinião, principalmente em programas jornalísticos que envolvem debates ou que possuam quadros 

com a presença de um comentarista4.  

 

Isenção é a capacidade de o jornalista discernir uma idéia pré-concebida de uma realidade 
encarada. É analisar os fatos de acordo com os efeitos que eles provocam, de forma 
isolada. A isenção leva a verdade que sempre surge em benefício da sociedade. 
(PORCHAT, 2000, p.29) 

 

No momento de informar, o jornalista deve deixar de lado suas preferências e interesses, 

principalmente aqueles que possuam influência direta com as individualidades do ouvinte. 

 

O jornalista não faz, no exercício da profissão, propaganda política ou declarações de 
apoio a líderes ou agrupamentos partidários e religiosos. É preciso separar as atividades 
pessoais das profissionais e distinguir em que momento uma pode interferir na outra. O 
jornalista, como qualquer outro cidadão, tem o direito de escolher sua religião, partido 
político, ideologia, time de futebol, etc. Não deve esconder de ninguém suas preferências 
(BARBEIRO, 2003, p.24). 

 

A ética no jornalismo é a principal ferramenta para que o veículo possua credibilidade diante 

do seu público. É imprescindível que o público acredite na verdade do que está ouvindo. Porchat 

(2000) salienta que é necessário checar as informações, principalmente, fatos que põem em risco a 

vida das pessoas ou que possam alarmar a população. “Não existe meio termo na confiança do 

ouvinte, não se pode errar a informação [...]. ‘A barriga’5 ou ‘notícia furada’, não pode jamais 

acontecer” (PORCHAT, 2000, p.26).  

 

Grande parte da população interessa-se pela exploração, ou simples especulação de dramas 
humanos ou tragédias sociais. Quando este tipo de jornalismo é feito, fica difícil para o 
ouvinte distinguir até onde vai a verdade e onde começa a vontade do jornalista de chamar 
atenção para sua matéria [...]. Qualquer cobertura, em que dramas humanos transpareçam, 
deve se basear apenas no relato de dados objetivos (PORCHAT, 2000, p.31). 

 

A prioridade do jornalista é o interesse coletivo, a meta do profissional é a de melhorar as 

condições de vida da comunidade. A solução dos problemas, ou a tentativa, gira em torno de 

denúncias ou campanhas que tragam benefício à sociedade. O profissional deve refletir sobre as 

vantagens que a população terá com a veiculação das notícias. A luta por índices de audiência não 

podem comprometer a seriedade do jornalismo. 

 

A confiança é conquistada ao longo do tempo, mas se perde do dia para a noite. Uma única 
falha no trato com a informação, pode ser suficiente para perder o muito que se batalhou 
para conquistar (PORCHAT, 2000, p.36). 

                                                 
4 Jornalista que opina ou discorre sobre um determinado fato ou situação. 
5 Notícia falsa veiculada sem a certeza de que o fato era realmente verdadeiro. 
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Vinculado ao interesse público e à ética jornalística, está o direito à vida privada. Quando 

temas éticos são debatidos, é difícil definir qual o limite entre vida pública e privada. Muitas vezes, 

a veiculação de informações particulares promove um esquecimento de aspectos importantes por 

parte do espectador. Francisco José Karam, em seu livro “Jornalismo, Ética e Liberdade”, condena a 

exibição da vida privada como reforço de sensos comuns sociais ou como neo-inquisição. Porém, 

Karam (1997) não deixa de destacar que as notícias de cunho sensacionalista apenas existem e são 

divulgadas porque possuem público cativo a especulação de dramas e tragédias humanas. 

 

Dimensionar os limites da privacidade, do interesse público e da própria noção de 
liberdade, conectada com a responsabilidade social é um dos dilemas da ética jornalística 
contemporânea. E não é à-toa que este tema muitas vezes figura nos códigos 
deontológicos. Este dilema é crescente e se torna cada vez mais complexo à medida que a 
tecnologia permite, gradativamente, acesso a um campo maior de acontecimentos e à 
privacidade dos indivíduos (KARAM,1997, p.73). 

 

2.5. Valores notícia: critérios que filtram a informação 

 

As informações veiculadas passam por uma seleção, devido à existência do tempo que cada 

programa possui não permitindo a utilização de tudo que é coletado diariamente. Para determinar o 

que será ou não veiculado, os jornalistas se baseiam em um conjunto de critérios conhecidos como 

valores-notícia. Rodrigues (2006, p.63-68) cita em seu artigo doze valores-notícia identificados por 

cientistas da comunicação: O primeiro citado pelo autor é a freqüência. A duração de um 

acontecimento determina o que vai ao ar ou não. Rodrigues fala que acontecimentos do cotidiano, 

como mortes, assaltos, são mais comuns de serem veiculados, pois possuem curta duração quando 

comparados a desdobramentos econômicos que demoram dias para configurar um desfecho.  

 

A amplitude, determinada pelo alcance da repercussão de um evento também define o que 

vai ou não ao ar. Com ela são diferenciadas, por exemplo, notícias de interesse local de nacional. O 

público a que o veículo é segmentado também influencia na amplitude.  

 

A clareza é outro critério de seleção. Gomes apud Traquina (2006, p.65) diz que “é 

preferível um acontecimento com uma interação clara, livre de ambigüidade no seu significado, ao 

que é altamente ambíguo”. Para o autor, a clareza se estabelece na exploração da monossemia6 

pelos mass media. 

                                                 
6 Linguagem com significado único, sem sentido ambíguo. 
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A significância do evento determina sua veiculação. O autor destaca como elementos desse 

valor-notícia a relevância, o impacto que ela pode causar e a proximidade, definida pelos atrativos 

culturais determinados pela exigência do público; a consonância é o quinto critério de seleção 

citado. Está relacionado com a capacidade que a notícia tem de responder as expectativas do 

veículo. Gomes afirma que os meios de comunicação esperam que algo aconteça quando algo é 

veiculado. 

 

A imprevisibilidade de um acontecimento também influi nas chances de se veicular uma 

matéria. Gomes apud Traquina (2006, p.66) diz que ela deve “estar dentro dos limites da 

significância e consonância”. 

 

A continuidade determina quantas vezes a notícia será veiculada. Algumas notícias 

necessitam de maior cobertura. É comum nos meios de comunicação o uso de suítes7, como 

exemplo cobertura de julgamentos ou notícias ligadas a repercussão de algum comentário. 

 

 O valor-notícia composição é ligado ao critério editorial. Gomes cita o número de notícias 

como elemento de seleção. Segundo ele, algumas notícias de determinada editoria não são 

veiculadas para beneficiar a outras. “Se há muitas notícias internacionais, algumas serão descartadas 

em favor de abordagens mais domésticas e que guardem mais familiaridade com o público 

nacional” (GOMES, 2006, p.66). A referência a nações de elite determina que notícias de países 

com maior proximidade cultural tenham mais atenção nas coberturas jornalísticas em relação a 

nações mais distantes.  

 

Existe também referência a pessoas de elite. Chefes de estado, cantores, celebridades, ou 

seja, pessoas importantes recebem maior atenção da cobertura jornalística. Os acontecimentos 

relacionados a estas pessoas possuem um maior potencial de noticiabilidade.  

 

A personalização, citada por Gomes, consiste na referência de pessoas envolvidas. O autor 

cita confrontos na política, onde declarações exigem respostas, e ganham espaço para serem 

noticiados na mídia.  

 

                                                 
7 Continuação de uma notícia já veiculada. 
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Por fim, a negatividade é o valor-notícia que seleciona através do caráter negativo dos 

acontecimentos. Segundo Gomes, o público valoriza notícias ruins. Traquina (2005) fala que a 

principal motivação para que os jornalistas cubram um acontecimento é a morte. 

 

A morte é o valor-notícia fundamental para esta comunidade interpretativa e uma razão 
que explica o negativismo do mundo jornalístico que é apresentado diariamente nas 
páginas do jornal ou nos écrans da televisão (TRAQUINA, 2005, p.79). 
 

 Dentre os fatores de noticiabilidade que Traquina (2005) destaca está o conflito ou a 

controvérsia, que envolve disputa física ou verbal entre políticos, por exemplo. Para Traquina, a 

violência física entre pessoas públicas corresponde a quebra do normal, por isso geram notícias. A 

violência corresponde também à infração, sempre que há transgressão das regras da sociedade, 

como um crime, como exemplifica Traquina, existe uma motivação para fazer notícia. 

 

O crime é percebido como um fenômeno permanente e recorrente, e assim grande parte 
dele é observado pelos media noticioso de uma fora igualmente rotinizada. A cobertura 
mais pormenizada de certas circunstâncias dramáticas de um crime resulta e sobressai do 
pano de fundo deste tratamento rotinizado do crime (TRAQUINA, 2005, p.85). 

 

 Traquina cita também escândalos como valores-notícia. Quando acontecem fatos que 

abalam a democracia, como corrupção por exemplo. Segundo o autor, muitos desses valores ajudam 

a construir o consenso do que é certo ou errado na sociedade. 

 

2.5.1. Jornalista e veículo: relações que determinam o que será veiculado 

  

A teoria Organizacional, citada por Traquina (2004) apresenta outros fatores que podem 

influenciar no que deve ou não ser veiculado. O jornalista estaria preso a uma série de fatores e 

normas à empresa em que trabalha. Segundo o autor, existe um conformismo por parte dos 

jornalistas em relação às políticas editoriais.  

 Traquina (2004) enumera fatores que sustentam a idéia. Os jornalistas podem possuir medo 

da autoridade institucional ou das sanções que pode receber. O autor lembra que os profissionais 

podem ser remanejados na execução das tarefas. 

 

A chefia tem o poder de decidir quem irá fazer a cobertura de que acontecimentos e nem 
todos acontecimentos são encarados da mesma forma, havendo tarefas que a maioria dos 
jornalistas considera interessante e outras menos agradáveis. (TRAQUINA, 2004, p.153) 
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 O autor cita também dentre as sanções, como a determinação de que a notícia seja reescrita 

antes de ser veiculada e seja assinada por outro jornalista, preferências de assinaturas por 

determinados profissionais que seguem as normas impostas, aplicação de edições nas matérias do 

jornalista, etc. 

  

A estima com superiores também contribui para que o jornalista leve em conta mais as 

normas do veículo que suas ideologias. Com o tempo, o profissional pode criar laços de amizade, 

surgindo assim uma obrigação sentimental em veicular aquilo que é de interesse do veículo.  

 

Deve-se respeito aos jornalistas mais velhos que tenham servido de modelo aos calouros 
ou que tenham, de qualquer outro modo, prestado ajuda. Tais obrigações e sentimentos 
pessoais calorosos para com os superiores têm um papel estratégico no seu ‘aliamento’ 
para o conformismo (BREED apud TRAQUINA, 2004, p.154). 

 

A busca por uma posição de destaque nos meios de comunicação faz com que a indisposição 

ao cumprimento da política editorial sirva como obstáculo para o avanço da carreira. È mais fácil 

seguir as imposições do que superar possíveis boicotes. Além disso, o meio onde trabalha pode criar 

um ambiente prazeroso para exercer a profissão. Como nomeações de cargos importantes, 

prioridade ao acesso a informações secretas indisponíveis aos leigos, experiências ou testemunhos 

pessoais de fatos significantes e interessantes (TRAQUINA, 2004). 

 

A busca incessante por notícias, a tentativa de vencer o deadline8, configurando-se em um 

desafio constante, promove o não contestamento da política editorial. “A harmonia entre os 

jornalistas e a direção é cimentada pelos seus interesses comuns pela notícia” (TRAQUINA, 2004, 

p.155). 

 

Nesses casos, o jornalista escolhe privilegiar sua empresa ao invés de seu espectador para 

obter reconhecimento e prestígio em sua carreira profissional, abrindo mão de seus ideais para 

seguir uma política editorial. Traquina (2004) ressalta também que o jornalista possui uma falsa 

autonomia. Segundo o autor ela somente existe com o consenso do veículo. 

 
2.6. Entrevista radiofônica 
 

2.6.1. Importância de entrevistar 
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A entrevista é um dos meios mais comuns para o desenvolvimento da pauta do jornalista. 

Para Luiz Beltrão: 

 

A entrevista é um dos instrumentos de pesquisa do repórter. Com os dados nela obtidos ele 
pode montar uma reportagem de texto corrido, em que as declarações são citadas entre 
aspas, ou pode montar um texto tipo perguntas e respostas, também chamado "pingue-
pongue" (BELTRÃO apud CAMPOS, web, p.1). 

 

É bastante comum os programas radiofônicos possuírem quadros com entrevistados. Como 

define Barbeiro (2003), a entrevista no rádio tem o poder de transmitir a emoção. Os assuntos em 

pauta devem suprir as dúvidas do ouvinte e o jornalista precisa se posicionar no lugar de quem o 

escuta (BARBEIRO, 2003). 

 

Podem-se distinguir dois tipos de entrevista: a de informação ou opinião (quando 
entrevistamos uma autoridade, um líder ou um especialista) e a de perfil (quando 
entrevistamos uma personalidade para mostrar como ela vive, e não apenas para revelar 
opiniões ou para dar informações). Em ambos os casos há interesse do leitor, e o jornalista 
será sempre um intermediário representando seu leitor (ou receptor) diante do 
entrevistado. Na primeira situação, quando se trata de divulgar informações e opiniões, 
mesmo para produzir uma simples nota, é conveniente e necessário o jornalista repercutir 
o material com outras fontes envolvidas com o fato, checando a informação (AMARAL 
apud CAMPOS, web, p.1). 

 

A entrevista, como meio de obter informações, reforçar a idéia do entrevistador, esclarecer 

questões, ou no caso do rádio, ilustrar reportagens através de sonoras, serve como meio de 

dinamismo no exercício da profissão. Permite uma quebra na idéia puramente de quem escreve as 

reportagens reforçando assim a credibilidade do veículo. A manipulação da mesma pode passar 

desapercebida pelo público, transformando em uma ferramenta de obtenção ou concessão de 

privilégios. 

 

2.6.2. A relação com o entrevistado  

 

 A relação com a fonte e a busca de informações passam pela entrevista. Mario Erbolato 

(2004), em “Técnicas de codificação em jornalismo”, fala que a relação com o entrevistado deve ser 

amável e educada, natural, porém não é recomendável afetações. O autor ressalta que o jornalista 

não deve emitir sua opinião sem que seja solicitada, e nem deve haver debate com o entrevistado 

caso haja divergência de opiniões. Barbeiro (2003) diz que o entrevistador não deve confrontar suas 

idéias com o entrevistado, pois a discussão entre ambos confunde o ouvinte. 

                                                                                                                                                                  
8 Hora limite em que as notícias devem ser entregues ao editor para irem ao ar. 
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Erbolato (2004) diz que o microfone, algumas vezes, inibe o entrevistado. Além dessa 

dificuldades, também existem os tabus sociais, como sexo e religião, que podem ser encaradas 

como discussões negativas por parte do entrevistado.  

 

A entrevista desenvolve-se em direção das superindividualidades que reinam no mundo 
dos veículos de comunicação. São elas, em primeiro lugar, as personalidades políticas, 
entrevistadas quando chegam aos aeroportos e sempre que surge um acontecimento novo 
(MORIN apud ERBOLATO, 2004, p.165-166). 
 

  Enganar o entrevistado com armadilhas também é um ato condenado pelo autor. É 

inaceitável convidar alguém para discutir um determinado assunto e tangenciá-lo ou não usá-lo 

partindo para outro ou usar alguns recursos como, por exemplo, sonoras9 de inimigos, ofensas de 

adversários, declarações que prejudiquem sua imagem política. Além disso, é indispensável falar a 

verdade, apesar de em muitos casos, a notícia afetar interesses, seja na política, economia ou 

esportes (BARBEIRO, 2003). 

  

Erbolato (2004) destaca as entrevistas com políticos. Para o autor, os políticos sempre tem 

algo a esclarecer ou informar, ou desejam isso diante do entrevistador. Erbolato diz que é comum 

alguns políticos agradarem o repórter para obter vantagens ou apoio em suas teses. Destaca também 

que o político possui diferenças quanto a outros tipos de entrevistados. Quase sempre destacam sua 

origem humilde e suas dificuldades de infância, enquanto outros entrevistados tentam escondê-las. 

  

Joëlle Rouchou, em “ouvir o outro: entrevista na história oral e no jornalismo”, fala que a 

entrevista invade a privacidade da pessoa e toma tempo. O autor recomenda que o ato de entrevistar 

pareça uma conversa entre os interlocutores e não um interrogatório.  

 

2.6.3. Filtros das vozes participantes 

 

A necessidade de seguir normas editoriais faz com que os veículos criem um filtro ou 

determinem qual entrevistado terá voz nas programações. O jornalista pode ou não se pautar ou 

organizar sua planilha de perguntas pensando na linha editorial do veículo em que trabalha, ou 

como cita Traquina (2004), na teoria do “Gatekeeper”, o que deve ser veiculado, ou no caso da 

                                                 
9 Gravações que vão ao ar com a voz de alguém que não é o apresentador do programa, muitas vezes para embasar ou 
dar crédito àquilo que esta sendo veiculado. 
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entrevista o que será perguntado pode possuir relação com um filtro próprio dos jornalistas que 

determina o que deve ou não ir ao ar.  

  

É possível que programas que possuam diferentes entrevistados de partidos políticos 

distintos façam perguntas que priorizem temas de um determinado candidato de seu interesse ou em 

caso contrário perguntas que toquem em assuntos prejudiciais a sua campanha, ou que criem uma 

imagem negativa em relação ao seu eleitorado. Enquanto o primeiro possui prioridade na discussão 

de suas propostas ou recebe perguntas que demonstrem alguma vantagem em relação a seus 

adversários, ou promovam os assuntos que o político quer discutir, o outro candidato pode perder 

tempo tendo que explicar, defender-se ou apresentar um ponto distinto em relação às afirmações do 

jornalista antes de poder apresentar suas propostas.  

  

3. Política 

 

3.1. Política, rádio e história: o veiculo e suas relações com o poder 

 

Haussen (2004) afirma que rádio, cultura e política sempre andaram juntos na construção da 

identidade nacional. Segundo a autora, o grande movimento nacionalista que o Brasil viveu na 

primeira metade do século XX e o surgimento das grandes massas populares influenciaram na 

massiva veiculação de projetos políticos através do rádio.  

 

O ex-presidente Getúlio Vargas, por exemplo, foi um dos governantes que através da força 

impôs sua forma de governo através da veiculação radiofônica. Dentre as dominações sobre os 

meios de comunicação, as mais tradicionais são a econômica e a política. Através da coação, os 

ditadores faziam dos meios de comunicação seus principais aliados.  

 

Sem a proteção dos direitos de opinião e de expressão e sem imprensa livres nada se 
interpunha entre a vontade dos soberanos ou dos governos e o controle das esferas 
expressivas da comunicação de massa através da censura prévia das retaliações (GOMES, 
2004, p.172). 

  

Com a censura e as punições, os profissionais tinham medo de serem presos, mortos, 

torturados, exilados. O governo não permitia que fossem veiculadas informações negativas em 

relação a ele. Notícias censuradas, muitas vezes eram trocadas por espaços em branco ou por 

receitas que não possuíssem sentido, ou poemas sem nexo. Era preferível aceitar as ordens do 
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governo do que sofrer as punições. Alguns veículos foram fechados ou impedidos de funcionar por 

não obedecer. 

Porém com o fim das ditaduras, da censura e o surgimento da liberdade de imprensa, foram 

modificadas as relações entre políticos e jornalistas. Mesmo com o fim das imposições e do uso 

forçado dos meios de comunicação, a política não parou de depender da imprensa, por conseqüência 

ampliou as estratégias para melhorar o desempenho de seus personagens políticos e modificou seus 

meios para controlar a imprensa. “Na impossibilidade de censurar ou perseguir, o Estado controla as 

concessões de direitos de emissão e os tem distribuído, em geral, segundo as conveniências de 

quem governa” (GOMES, 2004, p.177). 

 

Com este controle, o governo pode conceder ou barrar, por ações burocráticas ou 

financeiras, a possibilidade de um meio exercer sua veiculação, que mesmo não se caracterizando 

por uma forma de censura tradicional, ainda serve como forma de impedir ou prevenir que alguns 

meios façam uma veiculação contra seus interesses.  

 

Que a ninguém seja vedado o acesso ao direito de emitir e publicar [...] desde que tenha os 
meios, desde que conheça as suas linguagens, desde que tenham recursos financeiros e 
institucionais necessários (GOMES, 2004, p.180). 

 

Com a exceção de formas de domínio dos meios de comunicação por uma possível cessação 

de seu direito de veicular, as novas relações entre os meios (político e jornalístico), definidos pela 

abertura política, criaram outras formas de dominação ou subserviência, com trocas de favores, 

buscas mútuas pelo poder, negociações, propiciadas por um novo cenário constituído pelos campos 

midiático e político. 

 
As mudanças provocadas pela transformação da sociabilidade nas sociedades de massa 
fazem com que as democracias dependam cada vez mais dos meios, instituições e recursos 
da comunicação de massa. (GOMES, 2004, p.299) 

  

 Atualmente, política e meios de comunicação atuam em conjunto, principalmente em época 

de pleito. Essa relação é possível, com troca de favores ou não, devido à liberdade de imprensa, que 

antes (nos governos ditatoriais) não era permitida. 

 

O modelo tradicional de relação entre política e comunicação de massa, em que as 
instituições do ramo da comunicação se ofereciam como meios técnicos ou meros 
instrumentos através dos quais a política alcançava as massas, não é mais possível nas 
mudadas condições sociais dessas instituições. Primeiro, porque elas ganharam uma forma 
empresarial, independente do estado. Segundo, porque a configuração dos seus conteúdos 
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se dá através de uma lógica própria à qual deve se dobrar tudo aquilo que entra no circuito 
da comunicação de largo alcance (GOMES, 2004, p.299). 

 

Gilberto Dimenstein (1990, p.35) cita uma frase dita pelo político e ex-jornalista Antônio 

Carlos Magalhães: “há dois tipos de jornalista: os que gostam de dinheiro e os que gostam de 

informação. Nunca se deve dar dinheiro aos que querem informação. E nem informação aos que 

querem dinheiro”. Segundo Dimenstein (1990), é comum que os interesses dos jornalistas, muitas 

vezes financeiros, façam a distinção entre inimigos e protegidos políticos.   

 

Em contra partida ao jornalismo corrupto surge nos anos 90, impulsionado pelo 

impeachment do ex-presidente Fernando Collor, o jornalismo denunciatório. Recentemente, esse 

tipo de cobertura jornalística voltada a combater a corrupção tem ganhado força e grande espaço de 

veiculação nos meios, principalmente em ano de eleições para governador e presidente. Porém, o 

jornalismo denunciatório pode também ser facilmente corrompido, como cita Luís Nassif, em “O 

jornalismo dos anos 90”: 

 

Os anos 90 se constituíram em um período perigoso para o jornalismo. Abusou-se do 
chamado “esquentamento” da notícia, método que levou o jornalismo aos limites da 
ficção. Em nome do espetáculo atropelaram-se os princípios básicos de direitos 
individuais, deixou-se de lado a objetividade e a isenção, abriu-se espaço para 
chantagistas, para dossiês falsos. Não raras vezes, levou-se o país à beira da 
desestabilização política (NASSIF, 2003, p.3). 

 

3.2. Público, política, interesses econômicos e os artifícios do rádio para seduzir o ouvinte 

 

Os meios de comunicação, hoje, estão presos a uma nova censura, imposta pelo público. O 

produto deve corresponder às expectativas de seu receptor, capaz de aceitar ou rechaçar e condenar 

o que lhe é oferecido. O jornalismo depende da audiência para se viabilizar economicamente. 

Talvez por isto, seja um meio tão suscetível a subornos políticos em troca de interesses.  

  

O esquentamento das manchetes é uma das ferramentas utilizadas com freqüência, 

atualmente, com a intenção principal de aumentar a audiência ou as vendagens. “Deixou-se de lado 

o ponto relevante para se privilegiar o conflito, a pequena intriga, e, principalmente, manipular as 

ênfases” (NASSIF, 2003, p.24). Nassif (2003) acredita que isto seja possível devido a uma maioria 

absoluta de leitores incapazes de captar mais de um ângulo da notícia. Ocorre então uma inversão 

de valores, onde o espectador é preso pelo escandaloso, espetacular, e não pelo conteúdo da 

informação. 
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Nassif (2003) fala que o receptor toma como verdade todas as informações. O autor afirma 

ser comum a manipulação das conversas telefônicas e a utilização de frases fora do contexto com 

margens a interpretações dúbias, processo semelhante ao esquentamento das manchetes. 

  

Não somente os interesses econômicos influenciam no jornalismo político. 

 

É vício recorrente moldar a cobertura à visão do repórter. Se é de oposição destaca-se 
apenas os fatos negativos; se governista supervaloriza aspectos positivos. Nos dois casos, 
age-se contra a objetividade jornalística e contra o país. O primeiro por não reconhecer 
avanços. O segundo por aceitar passivamente argumentos do governo e não atuar como 
elemento de pressão para aprimorar os atos públicos (NASSIF, 2003, p.39). 

 

 O formato parcial do jornalismo possui impacto direto na formação opinativa do espectador. 

O autor Fernando Latman-Weltman (2003), em “Mídia e Política no Brasil, Jornalismo e ficção”, 

considera a mídia como a principal instituição decisiva no exercício da cidadania no Brasil. 

 

Ela impõe suas coordenadas e linguagens específicas sobre as estratégias para as principais 
disputas eleitorais; fornece os principais elementos simbólicos e cognitivos para a escolha 
do eleitor; forja – conscientemente ou não, deliberadamente ou não – consensos sobre a 
pauta política e institucional; define, de um modo ou de outro, a agenda pública, dos seus 
termos gerais a alguns dos mais específicos (LATMAN-WELTMAN, 2003, p.129-130). 

  

 Latman-Weltman (2003) destaca também que a mídia tem o poder de defender os direitos do 

consumidor, de julgar até mesmo a justiça, denunciar a corrupção, expor as fraudes.  

 

A participação dos representantes como investidores/produtores de discursos públicos diz 
respeito às suas capacidades de se fazerem ouvir, ou de repercutir discursos e versões de 
seu interesse, influenciando assim os representantes e/ou a percepção de outros 
representados (LATMAN-WELTMAN, 2003, p.153). 

 

Portanto, conforme afirma o autor, o discurso das mídias em relação à política configura a 

formação do seu público, convencionada como “opinião pública”. Além disso, juntamente com as 

pesquisas de opinião e com a exposição na mídia, surgem as figuras elegíveis, que são, na verdade, 

candidatos com maior chance de atingir cargos públicos. Os meios de comunicação acabam por 

consolidar esses políticos, abrindo espaço para suas explanações em sua programação diária. 

Porém, são vários os fatores que podem influenciar nesta construção. 

 

3.3. Critérios de seleção de visibilidade e agendamento: quais candidatos aparecem mais, motivos e 

reflexos para o público, jornalista e político 
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O meio de comunicação pode ter interesse (econômico, político, etc.) em veicular 

determinados candidatos, destacando-os dos demais em sua programação. Existe, também, por parte 

dos políticos, um interesse constante de se dispor a aparecer na mídia, como afirma Erbolato (2004), 

muitas vezes tornando-se o elemento principal do veículo para discutir determinados assuntos. 

 

A elevação da popularidade de um determinado candidato (devido a algum acontecimento 

que o transformou em figura pública, a veiculação publicitária massiva, o longo tempo de 

participação política, ou no caso de apresentadores que entram na política e recebem votos de sua 

audiência, etc.) cria uma relação de agendamento nos meios de comunicação. O público passa a 

exigir a participação de determinados candidatos, por ter interesse em conhecer suas propostas e a 

imprensa acaba atendendo a exigência popular. 

  

De acordo com a teoria do agenda-setting, o público discute a partir do que a mídia veicula. 

Na questão da política, em relação às figuras elegíveis, a mídia possui o poder de agendar sobre 

quais candidatos o público irá discutir. O autor Emerson Urizzi Cervi (2003), em “Cobertura da 

imprensa e as eleições presidenciais 2002”, diz que não é possível definir qual a tendência do 

público em sua preferência eleitoral, mas é possível percebê-la a partir do agendamento da mídia. 

Cervi afirma que o público, apesar de ter suas preferências, não é supremo ao que os meios de 

comunicação pretendem exibir. 

 

Uma vez aceito o poder de agendamento da mídia, deve-se destacar que apesar do 
enfraquecimento de seu efeito social, ela não considera que existe uma autonomia do 
público em relação ao sistema de comunicação de massa, pois ao impor um menu de temas 
como sendo o dos fatos relevantes, a mídia impede que outros acontecimentos sejam 
conhecidos e debatidos publicamente (CERVI, 2003, p.11). 

 

Cervi destaca também que esse agendamento não é definitivo na questão das discussões por 

parte dos eleitores. É impossível saber o quanto em êxito as mídias estão tendo, porém sabendo-

se que os assuntos agendados serão discutidos, é possível determinar o que está sendo agendado, 

e qual a posição do veículo em relação aos candidatos.   

 
 A descrição da forma de cobertura da mídia impressa das campanhas eleitorais não é 
suficiente para identificar um efeito de agenda-setting, pois ela não possibilita um 
acompanhamento do leitor/eleitor para saber até que ponto os temas publicizados pela 
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mídia estão sendo discutidos pelos indivíduos. A análise da mídia permite fazer 
considerações a respeito dos temas e abordagens dos jornais e do tratamento dispensado a 
cada candidato (CERVI, 2003, p.11). 

  

 Isto ocorre porque o receptor possui preferências por editorias, por assuntos, sente-se atraído 

por determinadas reportagens e não dispõe tanta atenção para outras. De manhã à noite, recebemos 

um bombardeamento intenso de informações, sendo impossível assimilarmos a todas, gerando um 

processo denominado entropia, no qual, o receptor trabalha as informações perdendo grande parte 

delas no decorrer do dia (HOHLFELDT, 1997). Hohlfeldt diz também que “consciente ou 

inconscientemente, guardamos de maneira imperceptível em nossa memória uma série de 

informações de que, repentinamente, lançamos mão” (HOHLFELDT, 1997 p.3). O receptor, mesmo 

não assimilando as notícias veiculadas, é capaz de lembrá-las vagamente ou discuti-las, quando, por 

exemplo, outra pessoa sugere a discussão do assunto.   

  

A teoria do agendamento leva em conta também o tempo de veiculação das notícias. 

Segundo ela, os medias tem o poder de influenciar o receptor a médio e logo prazo. Como exemplo, 

Hohlfeldt (1997) cita o sucesso da campanha de Fernando Henrique Cardoso. Segundo o autor, 

houve uma clara intenção da mídia em agendar o sucesso do plano real para posteriormente 

alavancar a vitória de FHC nas urnas. O agendamento de certa forma criou no público um temor por 

parte do eleitorado de que houvesse o retorno da inflação e a falência do Plano Real.  

 

A longo prazo, Fernando Henrique conseguiu também sua reeleição em 1998, ainda 

aproveitando-se dos reflexos positivos da veiculação pró Plano Real. Dessa forma, é possível 

constatar que com a aplicação do agendamento é possível obter vantagens políticas a longo prazo, 

aproveitando-se do contexto em que se encontra a economia, ou a situação política do país. 

 

Mesmo que o receptor não assimile momentaneamente as informações, a longo prazo, 

através de uma repetitiva veiculação dos fatos, elas passam a fazer parte de suas preocupações. 

Dessa forma, a agenda da mídia pode ser considerada uma agenda individual ou uma agenda 

pessoal (HOHLFELDT, 1997). 

 

3.4. Importância e participação do rádio na esfera política  

 

3.4.1. A parceria entre política e comunicação 
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Wilson Gomes (2004) em “transformações da política na era da comunicação de massa”, 

relaciona a imprensa como parte da esfera política e como componente do universo político. Dentro 

deste processo, que abrange política e meios de comunicação, está inserido o jornalismo opinativo, 

segundo Gomes (2004), criado a partir da necessidade de se constituir uma esfera pública 

responsável pela discussão política.  

 

Os dispositivos técnicos para comunicação de massa funcionam como extraordinários 
instrumentos para se organizar o gosto, as disposições e a opinião do público, inclusive o 
gosto, disposições e opinião sobre as questões de natureza política (GOMES, 2004, p.48). 
 

Levando-se em conta a abrangência do rádio, tem-se a dimensão da importância do veículo 

como instrumento político. Gomes (2004) ressalta que os veículos atingem, ao mesmo tempo, 

classes sociais diversificadas, culturas diversificadas, possibilitando que pessoas que jamais 

possuíram algum tipo de contato possam ter as mesmas discussões. Isso dá a possibilidade do 

consumo dos mesmos produtos culturais, de entretenimento constituindo assim “uma esfera 

expandida de visibilidade pública, um público sem convivência e presença” (GOMES, 2004. p.49). 

  

Gomes (2004) destaca que alguns meios são reconhecidos como produtores de 

entretenimento, como por exemplo, a televisão. Em relação ao jornal impresso, veiculo utilizado 

principalmente com intuito noticioso, informativo, a televisão possui maior apelo visual. A partir 

desta repercussão é comum a utilização dos meios como difusores da política espetáculo. Segundo 

Gomes (2004), chamar a atenção é o mais importante no campo político, determinando até a 

diferença da importância entre uma notícia e outra. 

 

Onde o jornalismo se constitui como campo não é o agente político, mas o agente do 
campo do jornalismo quem controla a esfera da visibilidade pública constituída pela 
informação política (GOMES, 2004 p.66). 
 

Dessa forma, a política passa a necessitar como parceiro fundamental os meios de 

comunicação. A imagem de um determinado político passa a depender mais dos meios do que dele 

mesmo. A esfera política possui a necessidade de interação com os meios comunicacionais, 

buscando tirar vantagem de sua repercussão. A política, então, passa a criar eventos ou pseudo-

eventos que possam ser considerados notícia, como “declarações bombásticas e fatos dramáticos ou 

espetaculares” (GOMES, 2004, p.68). Inicia-se uma tentativa de burlar os filtros jornalísticos10 por 

parte dos políticos versus a resistência do jornalista. 

                                                 
10 Linhas editorias dos veículos, que funcionam como uma cartilha do que se deve/pode ou não ser veiculado. 
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De um lado, a natureza da atividade política democrática em sociedades de massa (a 
demanda cognitiva) faz com que a política necessite essencialmente dos meios de 
comunicação, enquanto, de outro lado, a natureza dos meios de comunicação [...] enquanto 
meios de entretenimento, faz com que a comunicação rejeite, pelo menos em parte, 
conteúdos da política em seu formato tradicional (GOMES, 2004, p.301). 
 

3.4.2. A geração de notícias: a tentativa de êxito perante o público e o espetáculo midiático 

 

Teoricamente, a comunicação, enquanto isenta, possui como objetivo informar, levar ao 

público os fatos e a política como preocupação com o jogo de poderes, com as disputas, com as 

posições partidárias, com os interesses econômicos. Porém, quando o jornalismo acaba se inserindo 

nesses interesses, cria-se um novo modo de se gerar notícias. Gomes (2004) afirma que os meios de 

comunicação estão voltados para o entretenimento, enquanto a política se interessa por vantagens 

no meio de competição. 

 

A comunicação política tradicional ficaria com a sua retórica de palanque e a sua fala 
mansa baseada sempre em perspectiva de ganhos, que habilita, respectivamente, para o 
convencimento discursivo e para as barganhas de bastidores, enquanto a comunicação de 
massa ficaria com a arte de representação e do espetáculo, apropriada para a produção do 
entretenimento (GOMES, 2004, p.301). 
 

  

 A necessidade de entreter o público para buscar a audiência cria um amplo espaço para a 

existência da espetacularização na mídia. Além dos meios se beneficiarem através desta abordagem, 

entra em jogo o interesse político. Sempre que existe a espetacularização, um partido pode ser 

prejudicado e outro pode ser favorecido. 

Gomes (2004) ressalta que o jornalista político deve ser distinto dos demais. O campo 

jornalístico convive com interesses, prestígios. 

 

O jornalista que é agente do campo do jornalismo está veiculado à particular deontologia 
decorrente da sua estruturação, enquanto o jornalista que é agente do campo político ali 
está apenas em função da sua competência jornalística, mas a deontologia que orienta seu 
trabalho há de ser aquela que estrutura o campo de onde provem seu salário (BUCCI apud 
GOMES, 2004, p.69). 
 
 

Na política, existem dois tipos de sistemas. O primeiro com o intuito de veicular o que diz 

respeito aos interesses do público, podendo ou não desagradar as esferas políticas; e o segundo 

inserido dentro destas esferas com o intuito de veicular apenas uma exibição positiva, de acordo 

com suas conveniências. Como exemplo, o assessor de comunicação ou imprensa que se configura 
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em um agente político capaz de gerar informações com potencialidade de serem assimiladas e 

veiculadas pelos meios de comunicação (GOMES, 2004).   

 

3.4.3. O jogo político e a comunicação 

 

3.4.3.1. A necessidade política de exposição 

  

O jogo entre a política e os meios de comunicação resulta em um querer aparecer por parte 

da política, regulado por uma resistência jornalística. Para o político, é imprescindível estar em 

constante exposição. “Em tempos de cena política, o existir para as mentes, os corações e a 

memória do público passa pela visibilidade midiática” (GOMES, 2004, p.116). 

  

A intensa visibilidade nos meios de comunicação resulta ou tem como objetivo resultar no 

apoio popular. A alta popularidade11 e a manutenção da mesma garante ao político maior facilidade 

em consolidar ou agregar mais alianças. Quanto maior for o número de alianças, mais fácil será o 

acesso e mais tempo de exposição12 será disponível aos membros do partido em questão (GOMES, 

2004). 

 
A imagem pública emerge como um passaporte que possibilita a existência visível do ator 
político [...].Sem habitar o espaço eletrônico em rede, que ambienta a sociedade atual, fica 
impossível posicionar bem um ator na cena política contemporânea (RUBIM, 2003, p.51). 
 

 Gomes (2004) fala também sobre a visibilidade negativa, que resulta no temor dos políticos, 

na impopularidade. Escândalos que são fortemente veiculados pelas mídias, como envolvimento em 

CPIs, em máfias,  em corrupção, ou em alguns casos a exposição em meios que exploram e 

veiculam a vida privada das figuras públicas, resultam em uma má avaliação por parte do público.  

 

Nas sociedades democráticas, a luta contra o interesse oposto, diferente ou antagônico, 
transforma-se na disputa pela obtenção do consentimento da maioria. [...] Há uma forma 
alternativa à discussão pública, também muito eficaz para a apresentação de pessoas, 
programas, visões de mundo, grupos e partidos com pretensões políticas que é a exibição 
pública, a cena política controlada pela comunicação de massa (GOMES, 2004, p.201). 
 

 Gomes (2004) destaca que o jogo político para obter uma exposição positiva está inserido 

em uma teatralização e em um fingimento envolvendo mídias, público e meios de comunicação. 

                                                 
11 Grau de aprovação por parte da população relacionada ao cargo ou função pública que exerce. 
12 Esta levando em conta o horário eleitoral gratuito em época de pleito. 
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Essa dramatização faz parte tanto da vida política como da vida de qualquer indivíduo comum, não 

inserido na vida pública. Gomes fala sobre a necessidade que temos de dramatizar: 

 

O propósito é distinguir e regular a impressão que os outros fazem de nós. O meio para 
tanto é o controle das nossas expressões, nas interações com os outros, através do nosso 
equipamento de sinais. O controle das expressões, que no caso em que se alcance o êxito 
se torna controle das impressões sobre os outros, pode ser descrito corretamente se o 
compreendemos à luz de uma analogia com a atuação teatral. A ocasião que temos para 
tanto é quando nos encontramos na presença imediata dos outros. Como produzimos o 
tempo todo informação sobre nós mesmos, conscientemente ou não, porque os outros 
estão sempre procurando nos decifrar, o controle das nossas expressões torna-se decisivo 
para nossa existência social (GOMES, 2004, p.412-413). 
 

 Dessa forma, o político exposto nos meios de comunicação atua constantemente enquanto o 

público e os meios de comunicação tentam decifrá-lo, identificar o que é verdadeiro em seu 

discurso. Gomes (2004) explica que o público cria uma relação de bem X mal, sendo o bem 

representado por quem possui o apoio popular.  

 

A construção da imagem pública na política sempre acontece em um campo de forças, no 
qual o protagonista, seus aliados e seus adversários disputam a cada instante a construção e 
a desconstrução das imagens públicas dos entes envolvidos no jogo político (RUBIM, 
2003, p.51) 
 

 O político luta constantemente para criar e manter uma imagem positiva perante seu público. 

Esta construção abrange passado e presente em um mesmo campo, exibindo ao público a história do 

político com o seu melhor a ser exibido. 

 

O passado comum não elimina interpretações diferenciadas do personagem [...]. Ainda que 
os ângulos escolhidos e enfatizados possam ser diferenciados, possibilitando algumas 
nuances importantes na construção das imagens públicas, existe um horizonte para a 
reinvenção das imagens públicas políticas (RUBIM, 2003, p.52).  

 

No meio político, fixa-se a tentativa constante de se inserir no cenário em uma posição que 

privilegie durante as disputas. Gomes (2004) cita a satisfação dos critérios de seleção como meio 

para ganhar exposição na mídia. A participação intensa nas esferas de visibilidade pública, a 

participação do maior número possível de eventos, satisfazendo, ou inserindo-se nas pautas e/ou 

exigências dos meios de comunicação, participando dos espetáculos midiáticos, são alguns fatores 

que servem como atrativo para que os meios de comunicação busquem ou necessitem da 

participação dos políticos em suas veiculações. 
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É peciso conhecer os critérios de noticiabilidade praticados pela imprensa e organizar os 
eventos da realidade de tal modo que se tornem irresistíveis aos agentes do sistema 
informativo (GOMES, 2004, p.156). 

 

Estes critérios se configuram em um fator pró espetáculo midiático. “Em geral, funcionam 

segundo uma equação simples: o que dá audiência tem que ser notícia” (GOMES, 2004, p.156). O 

aumento da visibilidade cria uma identificação por parte do público, devido a isto, os políticos 

disputam tanto o espaço nos meios de comunicação. 

 

A construção da imagem política é sempre disputa pública – em especial em um momento 
político singular e intenso como a eleição – que se realiza em meio a demandas e 
constrangimentos do tempo (passado,presente, futuro) e do espaço geográfico e/ou 
eletrônico. A imagem pública aparece como dado fundamental para o ator político existir 
socialmente na contemporaneidade e para adquirir possibilidade efetiva de competir 
(RUBIM, 2003, p.52). 

 

3.4.3.2. A posição do jornalista no processo político 

 

A luta entre construção e desconstrução de imagem possui inserção direta no campo 

jornalístico. A produção de notícias e sua veiculação levam ao público a mensagem capaz de decidir 

quem deve ser apoiado. O jornalista, então, constitui um papel importante na definição de imagens 

dos candidatos. É através dele que ocorre a definição do que será veiculado e do que será refugado. 

A escolha de notícias acaba por favorecer e por conseqüência, por desfavorecer determinados 

candidatos, com interesses diretos em seus conteúdos. Isto, embora o jornalista tenha o dever de 

tentar se aproximar ao máximo da imparcialidade. 

 

Sabemos bem o que querem da comunicação de massa os agentes da política e como 
podem obtê-lo do mundo da comunicação. Querem exposição midiática favorável, ou seja, 
aparecer nos jornais, nas revistas, no rádio e na televisão do modo que lhes renda o 
máximo de benefício junto ao público. Querem também exposição midiática desfavorável 
a seus adversários. Querem, além disso, que os meios de comunicação lhes sejam 
instrumentos para formar uma opinião no público que se converta em voto (GOMES, 
2004, p.155). 

 

Neste campo, o jornalista possui o papel de mediador. Gomes afirma que “o jornalismo 

político adora a retórica da terceira posição, ocupada convenientemente pelo jornalista” (GOMES, 

2004, p.348). Devido a isso, um formador de opinião ou um jornalista carismático, consegue 

facilmente o apoio ou a adesão afetiva da audiência a seu político preferencial.  

 

Às vezes são as ondas do jornalismo, aquele movimento coletivo de adesão ou 
contraposição a reboque de um jornalista ou de um jornal mais influente, a determinar 
quem é o protagonista e quem o antagoniza (GOMES, 2004, p.348). 
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3.5. Espaço de visibilidade e pesquisas eleitorais 

 

 Na luta pela emersão na visibilidade do público, as pesquisas eleitorais desempenham um 

importante papel para diferenciar o espaço de exposição nos meios de comunicação. A preferência 

eleitoral demonstrada através delas definem quais candidatos devem participar das principais 

discussões e programas da imprensa. 

 

As sondagens ou pesquisas de opinião pública satisfazem importantes critérios de 
noticiabilidade praticados pelos jornalistas na cobertura de campanhas, porque comprovam 
o enquadramento competitivo que, segundo eles, atrairia a atenção da audiência para o 
noticiário público (GOMES, 2004, p.157). 

 

 A pouca disposição de tempo em alguns programas jornalísticos, como noticiários 

direcionados a diversas editorias com duração entre uma hora e uma hora e meia, impossibilita que 

todos os candidatos sejam discutidos com igualdade de tempo. Este critério de seleção não 

raramente exclui ou diminui consideravelmente a participação de candidatos inexpressíveis nas 

pesquisas.  

 

O que faz ou diz o candidato na liderança ou em ascensão é notícia, porque os editores 
concluem que há mais interesse da audiência neles do que nos outros concorrentes 
(GOMES, 2004, p.157). 

 

Gomes (2004) fala também sobre uma existência de privilégios aqueles que lideram as 

pesquisas. Segundo o autor, o sujeito político pode ter acesso às questões em pauta e aos os temas 

que são audiência para o público e que determinam o agendamento das notícias. 

 

De posse desse conhecimento será possível produzir atos, fatos e discursos do interesse do 
eleitorado, portanto da audiência dos meios de comunicação; atos, fatos e discursos, do 
interesse da comunicação de massa (GOMES, 2004, p.157). 

  

O agravante deste fato é o de que os institutos de pesquisa também são passíveis de trocas de 

interesses, de corrupção. Através das pesquisas de opinião pública, os institutos costumam resgatar 

recompensas. O controle da verba destinada a estes institutos é feito pelo executivo, tanto, para 

estatais quanto para o governo. 

 

No seu campo de atividade, os institutos precisam simular superioridade olimpiana em 
face das competições políticas; afinal, a neutralidade e a objetividade científicas são 
valores fundamentais em seu ramo de atividade. Isso não impede no entanto, que em troca 
de consultoria e serviços os institutos consigam contas de estatais como a Petrobrás, o 
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Banco do Brasil, a caixa econômica, em contrato de milhares de dólares por ano (GOMES, 
2004, p.168) 

 

3.6. Interesses em jogo: Ideologias, acordos e o poder político inserido nos meios de comunicação 

 

Apesar dos códigos deontológicos determinarem que o jornalista deve ser imparcial, possuir 

uma busca incessante pela verdade, existem os meios de comunicação com interesses políticos, que 

priorizam a parcialidade. “Os jornalistas constituem uma ‘nova classe’ com claras parcialidades 

políticas que ‘distorcem’ as notícias para a propagação das suas opiniões” (TRAQUINA, 2004, 

p.163). 

  

O autor afirma também que os media noticiosos servem a grupos políticos de direita ou de 

esquerda, dessa forma defendendo a veiculação de notícias distorcidas em favor de quem os 

defende. Nas teorias de ação política, Traquina (2004) diz que: 

 

Os jornalistas detêm o controle pessoal sobre o produto jornalístico. [...] Os Jornalistas 
estão dispostos a injetar as suas preferências políticas no conteúdo noticioso [...] Os 
jornalistas enquanto indivíduos tem valores políticos coerentes e, a longo prazo, estáveis 
(TRAQUINA, 2004, P.164). 
 

 Além da influência do jornalista, os meios de comunicação podem possuir um acordo com 

as elites interessadas em determinadas veiculações, ou concordarem com o que está sendo veiculado 

de forma distorcida por atender diretamente a seus interesses. A busca pelo lucro, pelo acumulo de 

capital financeiro, a dependência pelas fontes governamentais por parte do veículo, o medo pelas 

ações punitivas por parte de forças políticas e a posição política do jornalista são fatores 

determinantes no conteúdo final a ser veiculado (TRAQUINA, 2004). 

   

Existem também os meios de comunicação conhecidos como favoráveis, que não exigem 

que os políticos sigam as tendências ou as necessidades do conteúdo informativo, aceitando serem 

pautados pelos políticos. Para que os acontecimentos ocorram desta forma, a relação entre políticos 

e jornalistas perpassa por um limiar de “promessas, agrados, súplicas ou propostas de pactos e 

compromissos” (GOMES, 2004, p.156). 

 

Num país dado a corrupção afetiva como o nosso, este também pode ser um expediente 
muito eficaz. O favor feito cria o compromisso de retribuição, que tende a ser cobrada 
(GOMES, 2004, p.156) 
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 Os programas jornalísticos que deveriam, a princípio, servir de meios informativos e 

noticiosos, acabam servindo à política. Dentre as trocas de favores e benefícios mútuos “o governo 

freqüentemente pede para ser entrevistado ou para que se divulgue determinada notícia” (GOMES, 

2004, p.156). 

  

O medo de perder a fonte e informações privilegiadas cria uma relação de permuta entre os 

jornalistas e os meios políticos. Em alguns casos, as fontes ou os partidos de seu interesse são 

poupados pelos meios com a não veiculação de notícias desfavoráveis, ou com a preferência por 

veiculações que prejudiquem o desempenho de seus adversários.  

 

Acredita-se, no interior do sistema industrial de produção de informação, que, sem acertos 
com as fontes, os jornalistas teriam maior dificuldades na realização das suas tarefas e 
poderiam perder a chance de obter prestígio no seu campo pela impossibilidade de furos e 
informações privilegiadas. (GOMES, 2004, p.158). 

  

  É comum que fontes ou membros do governo façam circular rumores ou informações falsas 

que prejudiquem seus oponentes, sem o compromisso com a verdade, através de trocas e favores. 

Através disto, imagens políticas são favorecidas ou prejudicadas ou são determinadas posições 

definidas em força e compensação no seio do campo político (GOMES, 2004). 

  

As forças políticas buscam coincidir seus interesses de noticiabilidade com a agenda dos 

meios de comunicação para ganhar evidência perante o espectador. Segundo Gomes (2004), 

existem duas formas de se obter êxito: uma ativa e outra retroativa.  

  

O autor justifica a forma ativa com a concordância entre prioridades e enquadramentos dos 

políticos e da audiência. A energia política é dispensada a convencer o público de quais os temas 

são fundamentais para serem discutidos. A partir disto, os meios de comunicação agendam estes 

temas por necessidade da audiência. Gomes (2004) exemplifica com a campanha de Fernando 

Henrique Cardoso, que se apoiou na agenda sobre o controle da inflação através do Plano Real. 

  

Na forma retroativa, os políticos não tentam definir o agendamento dos meios de 

comunicação, mas agir conforme as agendas estabelecidas. Para isto, devem descobrir quais 

assuntos são os principais a serem discutidos, que possuem maior concordância com o que a mídia 

quer veicular. Porém, além dos assuntos óbvios, é necessário descobrir “a agenda latente, aquela 

ainda não explicitada, mas cujo lugar está reservado no imaginário social” (GOMES, 2004, p.159). 



 

 32

 

Quando a agenda já está explicitada, a concorrência interna entre os agentes políticos em 
disputa no campo é grande e a exposição tende a se repartir pela totalidade dos agentes ou 
todos acabam sendo envolvidos por uma aura de insinceridade [...] (GOMES, 2004, 
p.159). 

 

 O candidato que utiliza a agenda latente, que satisfaça o público e os meios de comunicação, 

possui maior possibilidade de obter êxito em seu discurso, assegurado pela autenticidade. Qualquer 

tentativa de outro candidato em tentar se inserir na mesma agenda criaria um cenário de 

insinceridade, pois aquele que a identifica é quem possui o lugar principal de fala, produzindo os 

discursos (GOMES, 2004). 

 

3.6.1. Os agentes políticos X jornalistas: o poder eletivo da mídia 

  

Para assegurar sua existência, o agente político necessita ser coberto pelos meios de 

comunicação. Ao mesmo tempo, o jornalismo busca uma proximidade com o mundo político, para 

favorecer seu próprio negócio. “O jornalismo é o principal posto de fronteira que permite ou impede 

a entrada na cena política midiática” (GOMES, 2004, p.160). 

  

No jogo de conveniências e disputas políticas, só é lembrado o que é discutido. Um simples 

aparecimento ou uma veiculação podem transformar o político de anônimo em entidade midiática, 

resultando em audiência para os meios de comunicação e em eleitorado para o candidato. 

  

Dos repórteres aos editores, do diretor de redação ao proprietário do veículo, há uma linha 
hierárquica forte que pode significar para o ator político uma considerável diferença de 
tratamento, enquadramento, extensão e permanência na esfera pública. [...] Estar distante 
dos proprietários dos meios de comunicação e dos diretores de redação, por exemplo, pode 
ser fatal para a sobrevivência política, mesmo para uma existência política realmente 
muito forte no interior do campo da política. (GOMES, 2004, p.161). 

 

 A veiculação na mídia possui tamanho poder eletivo que é comum em muitos casos a 

inserção de comunicadores nas disputas políticas. Não raramente, jornalistas com programas 

denominados defensores dos direitos do povo, entram em cargos políticos. Neste tipo de 

programação, em alguns casos exploradores de dramas humanos, o jornalista é considerado o 

defensor, aquele a quem o público reivindica soluções para seus problemas, que utiliza seu poder 

com o microfone ou com a escrita para coagir entidades políticas ou desfazer injustiças. Desta 

forma, quando estes mesmos comunicadores participam de um pleito, cria no eleitor uma esperança 
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de que com o poder político, o comunicador não possua mais a distância de quem coage e sim, seja 

o executor direto das ações que o público reivindica, eliminando assim uma barreira burocrática.  

  

Porém, não somente esse fator se constitui como favorável para o êxito em um pleito 

eleitoral por parte de um comunicador. Deve-se relevar também o carisma do candidato, sua 

popularidade, seu tempo de exposição nos meios de comunicação, etc.  

 

3.6.2. Os políticos como donos dos meios de comunicação 

  

Gomes (2004) avalia o caminho inverso como principal para se obter êxito com os interesses 

políticos: quando políticos se tornam donos de meios de comunicação. Neste caso, são eliminadas 

as barreiras editoriais, e o veículo trabalha a favor do candidato sem apresentar obstáculos a serem 

transpostos por parte dos personagens políticos. 

 

O meio de comunicação, por sua vez, converte-se em mero agente de influência política, 
apartando-se do interesse específico do sistema da comunicação, pelo menos sob o aspecto 
informativo: desiste-se do recurso específico da comunicação para se ficar com o recurso 
específico da política (GOMES, 2004, p.162). 

 

 Porém nos dois casos (comunicador político e agente político dominador de um meio de 

comunicação) existe um terceiro personagem, o leitor, que também é eleitor. Tanto políticos 

inseridos nos meios de comunicação, quanto comunicadores na política, devem manter sua 

credibilidade e popularidade perante seu espectador. Devido a isto, a parcialidade, as veiculações 

tendenciosas e o uso da comunicação para se obter poder político não deve ser tão explícito ou 

exacerbado para se evitar uma reação por parte do público.  “A percepção de tal subsunção gera a 

perda de umas dimensões fundamentais do sistema informativo, a credibilidade” (GOMES, 2004, 

p.163). 

  

Gomes (2004) assegura que é obrigação do público detectar o jogo de interesses e 

diferenciar as duas esferas: política e comunicação. ”Quanto menor for a importância da sociedade 

civil organizada, maior a possibilidade de o sistema político parasitar o sistema informativo” 

(GOMES, 2004, p.163). 

  

Porém, há de se levar em conta que é complicado para o espectador leigo definir as 

fronteiras entre comunicação, política e desvendar suas trocas de interesses. Um grande poder nos 



 

 34

meios de comunicação geralmente resulta em uma inserção nos meios políticos, em busca de mais 

poder. 

 

É fato [...] que os impérios de comunicação, de Assis Chateaubriand a Roberto Marinho, 
jamais se tenham contido no interior do sistema comunicacional, avançando as suas 
pretensões sobre o campo político, fazendo e desfazendo governos, escolhendo ou vetando 
candidatos, aconselhando ou determinando políticas e prioridades do estado. Nas 
competições eleitorais ou no exercício do governo, o apoio ou a oposição dos Senhores da 
comunicação, a sua influência a favor ou contra, podem ser o elemento decisivo (GOMES, 
2004, p.164). 

  

 Quanto maior o poder econômico de uma empresa de comunicação, maiores são seus 

direitos de pretensões no campo político. Os sujeitos da elite econômica tendem a se converter em 

elites da política.  

 

Esta forma de intervenção política pelos bastidores atinge a cena política e a política 
midiática apenas incidentalmente, mas nem por isso com menos potência. Se o meio de 
comunicação representa um interesse no campo político, tal interesse fatalmente se 
converterá no principal critério selecionador e ordenador dos materiais do noticiário e dos 
discursos informativos midiáticos. A vontade política do dono (mas também dos editores) 
tenderá a decidir quem e o que entra na cena midiática, por quanto tempo e de que modo o 
faz (GOMES, 2004, p.164). 

 

 

3.7. Gerência e responsabilidades dos meios 

 

 Apesar do jogo de interesses, Gomes (2004) afirma que existem modos limpos, que não 

fogem para fora do sistema, de conquistar poder político com a comunicação. Essa obtenção passa 

por um claro posicionamento por parte do comunicador, que possui relação ou pertinência sobre 

“atos, discursos e propostas de governos, em particular, e do campo político, em geral” (GOMES, 

2004, p.165). O autor evidencia também a utilização e a veiculação de notícias, em que o jornalista 

leve em conta a vontade do público e não seus interesses próprios para executar a seleção. 

  

As decisões tomadas por quem detêm ou participa do processo de comunicação carecem de 

grande responsabilidade. Através de uma pequena veiculação, pode se criar um movimento popular 

pró ou contra algum candidato, pode-se determinar cargos públicos, visibilidade, importância 

política, enfim, pode-se decidir as escalas do poder no campo político, apenas difundindo opiniões, 

filtrando notícias, agindo diretamente sobre o público. 

 

A comunicação de massa atinge o público, podendo acionar alguns de seus principais 
recursos, como climas de opinião e manifestação coletiva. Neste caso, a percepção comum 
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é de que o apoio dos órgãos de comunicação finda por equivaler ao apoio popular e este, 
não esqueçamos, significa votos [...]. Os afetos do patronato, da comunicação e da elite 
editorial e as alianças que tais instâncias estabelecem no mundo político produzem efeitos 
evidentes sobre a política. O ódio, a preferência, a aliança podem ser pessoais, mas seus 
efeitos tendem a se refletor no sistema (GOMES, 2004, p.165). 
 

 Os interesses que rondam política e comunicação são mútuos. Os dois lados buscam 

poderes, que vão além do financeiro, estendem-se em diversos recursos.  “O interesse específico por 

cada recurso, depende naturalmente de cada tipo de agente situado no interior do campo da 

comunicação” (GOMES, 2004, p.166). 

  

Gomes (2004) cita três formas de ingerência do interesse político, excluindo as dominações 

feitas pelos antigos governos ditatoriais. Na primeira delas, o detentor do meio de comunicação 

submete seus interesses jornalísticos para demandar vantagens ao seu partido de preferência, que se 

filia ideologicamente. Este tipo de ingerência é caracterizado por um tipo de servidão voluntária. 

  

Na segunda delas, Gomes (2004) define como a ordenação e definição de pauta feita por um 

empresário da comunicação. Nessa ingerência, os jornalistas são beneficiados ou perseguidos de 

acordo com seu comportamento perante as linhas editoriais determinadas.  

 
O primeiro caso é o da adesão por convicção e estratégia que sacrifica a autonomia da 
imprensa em nome das causas políticas. O segundo caso é destinado a produzir acúmulo 
de poder, e não apenas o poder político, em um único sujeito ou grupo, mesmo a custa de 
transformar o jornalismo numa arma e num instrumento de barganha (GOMES, 2004, 
p.177). 
 

 A terceira se caracteriza por um grupo que detêm os meios de comunicação e, através deles, 

obtêm vantagens na política. “Nesse caso o controle não é da vigilância e da monitoração, mas o de 

posse privada dos meios, usando-os como meios para o benefício particular” (GOMES, 2004, 

p.177). 

  

Quando se avalia a relação entre mídias e política, algumas ordens de fatores devem receber 

atenção.   

 

A primeira diz respeito ao horizonte de valores a que está associada a informação de massa 
[...]. Apóia-se basicamente na idéia de que a informação midiática é hoje o modo 
fundamental como se podem construir ou destruir honras, reputações, nomes e imagens, 
bem como o meio predominante para o conhecimento da atualidade, dos fatos e das 
razões, das opiniões, relações e circunstâncias do mundo (GOMES, 2004, p.181). 
 

 A segunda possui relação direta com os valores implicados na informação política. 
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Na esfera da comunicação se concentra basicamente o poder de publicar, ocultar ou 
reservar fatos, idéias e circunstâncias do universo político. O poder de exibir, mostrar, 
fazer ver, dar a conhecer, mas também o poder de fazer crer no que não existiu, de alterar a 
realidade e de impedir o conhecimento, em suma, o poder de fazer ver, o poder de impedir 
de ver e o poder de fazer ver o que não existiu ou o que não existiu no modo como se faz 
ver (GOMES, 2004, p.182). 
 

 Gomes (2004) afirma, também, que existe a compreensão de que aquilo que não se fala não 

possui acesso de conhecimento, inexiste como objeto para ser discutido, discursado. O autor afirma 

que os meios de comunicação de massa são os responsáveis por concentrar e acionar os interesses 

de seu público, incluindo portanto qualquer discussão pertinente à política.  

  

O eleitor é livre para fazer as escolhas dos cargos eletivos, das definições políticas dos 

plebiscitos, possui livre arbítrio para decidir com seu voto se quer seguir ou não a linha política, a 

manutenção de um partido no poder.  

  

Porém, os meios de comunicação são responsáveis por mediar as informações que teremos 

acesso. Deve-se levar em conta vínculos que o receptor tem com sua fonte informativa, assegurando 

suas informações como verdadeiras através de sua credibilidade. Devido a isso, afirma-se a 

relevância dos meios de comunicação, responsáveis pelos conceitos finais de seu eleitor, pela 

intervenção ou solicitação dos temas que devem receber atenção.  

  

Responsabilidade e visibilidade são, por conseguinte, convergentes, e devem assegurar a 
impossibilidade da locução despótica bem como dar garantias a todos os participantes da 
discussão, sobretudo àqueles mais fracos que não podem retirar de outras esferas a força 
para impor a sua causa (GOMES, 2004, p.198). 

 

4. O discurso 

 

4.1. Conceitos sobre o discurso 

 

 Maigueneau (2000) explica que a análise do discurso francês busca pensar a relação entre o 

ideológico e a lingüística, relacionando ambos sem dissolvê-los na língua ou na ideologia.  

 

 São muitos os fatores que influenciam na construção ideológica e lingüística. A diversidade 

de culturas, as diferenças entre o conhecimento e as práticas sociais, que variam de um local para 

outro, resultam em uma diversificada produção de sentidos. Estes sentidos variam de acordo com a 
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cultura local, com seus costumes e com as atribuições simbólicas, que são admitidas quando existe 

uma relação entre o enunciado e o receptor.  

 

Para a AD13, o sentido de um enunciado não está dado a priori, mas será produzido dentro 
de determinadas condições de produção (CP). Nessas CP, deve-se levar em conta não 
apenas o contexto mais imediato, ou seja, a situação de interlocução, mas também as 
condições históricas, o que significa dizer posições ideológicas com as quais o sujeito 
enunciador se identifica, bem como a relação com outros discursos (MITTMANN, 1999, 
p.271). 

 

 Orlandi (1993) quando fala em discurso, enumera primeiramente a polissemia, termo que 

denomina o grande número de sentidos que podem ser atribuídos a uma única palavra. O autor 

exemplifica com a palavra leitura: 

 
Diante de um exemplar de linguagem de qualquer natureza tem-se a possibilidade de 
leitura. Pode-se falar, então, em leitura tanto da fala cotidiana da balconista [...]. Por outro 
lado pode significar “concepção”, e é nesse sentido que é usada quando se diz “leituras de 
mundo”. Esta maneira de se usar a palavra leitura reflete a relação coma noção de 
ideologia [...]. No sentido mais restrito, acadêmico, “leitura” pode significar a construção 
de um aparato teórico e metodológico de aproximação de um texto [...]. Como se vê, 
poderíamos fazer uma longa enumeração de sentidos que podem se atribuir à própria 
noção de leitura (ORLANDI, 1993, p.7). 

  

 Os significados das frases e das palavras dependem de uma relação entre autor, texto e 

receptor. Quem elabora o texto, não possui domínio ou controle total de seu sentido, é descartada a 

possibilidade de um autor ser onipotente sobre sua obra. Também nega-se a possibilidade de se criar 

um texto com um único sentido, com uma única significação. O leitor não é onisciente, e, portanto, 

não é capaz de compreender todas as formas possíveis de determinações sentido (ORLANDI, 

1993). 

 

 Sendo assim, os conteúdos veiculados nos meios de comunicação possuem uma diversidade 

de sentidos e interpretações. No rádio, por exemplo, o recurso do resumo e o da edição podem, 

segundo os conceitos de Orlandi (1993), modificar todo o sentido ou todas as possibilidades de 

sentido contidas na mensagem integra. “Saber ler14 é saber o que o texto diz e o que ele não diz, 

mas o constitui significativamente” (ORLANDI, 1993, p.11). 

  

Essa relação sobre modificações são maiores, por exemplo, em uma sonora de um candidato 

que vai ao ar em uma reportagem. Acreditando, que o repórter haja de boa fé e não tenha a intenção 

                                                 
13 Analise do discurso 
14 No caso do rádio, veículo sonoro, substitui- se o ler por ouvir. 
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de mudar o sentido de uma declaração através dos recursos de edição, o simples fato de separar um 

período, ou trecho de seu contexto geral, pode produzir em seu receptor uma diversidade de outros 

sentidos, lembrando-se que em uma reportagem o próprio jornalista explica o contexto para 

introduzir as sonoras.  

  

O repórter, considerado por Orlandi (1993) como autor, está inserido em um contexto de 

historicidade, de sociedade. Possui, portanto, ideologia, há em suas produções “marcas que atestam 

a relação do sujeito com o seu dizer, e através dele, com o mundo” (ORLANDI, 1993, p.54). 

 

O receptor, por sua vez, também possui influência na relação de sentidos. Estes se 

constroem com elementos, além dos pertencentes ao autor, como a comparação, entre o texto 

ouvido e suas experiências com outros textos, ou seja “o discurso tem uma memória, [...] nasce de 

um trabalho sobre outros discursos que ele repete, ou modifica” (MITTMANN, 1999, p.272). As 

formas de entendimento ou aproximação com o significado produzido, ou esperado pelo autor, 

exigem do receptor uma inserção ou um conhecimento mínimo do fato veiculado, ou do contexto 

em que se inserem determinadas notícias.  

 

Não há discurso que não se relacione com os outros [...]. Os sentidos resultam de relações: 
um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros [...]. Não 
há nesse modo começo absoluto nem ponto final para o discurso (ORLANDI, 2001, p.39). 

 

Mittmann (1999), em sua análise sobre a produção de sentidos da frase, “nem lá, nem aqui”, 

referente a derrota de Lula e de Olívio na urnas brasileiras e do Rio Grande do Sul, 

respectivamente, explica que o leitor deve primeiramente possuir conhecimento do que se refere 

esta frase. Observa-se que somente o elemento da frase sem nenhuma veiculação com o contexto 

local pode possuir qualquer significado, muito distante do esperado pelo autor. Seria impossível 

perceber o “não dito” (Lula e Olívio) desconhecendo a relação entre os candidatos e os lugares com 

o “lá” e o “aqui”. 

 

Orlandi (2001) enumera também a relação de forças hierárquicas no discurso. Algumas 

pessoas exercem autoridades sobre outras no processo discursivo. Como, por exemplo, um padre 

diante de seus fiéis em sua paróquia. O próprio local assegura esta autoridade. Neste caso, a fala do 

padre possui valor maior que a do fiel na produção de sentidos.  

 



 

 39

No entanto, não são essas relações de força que determinam a formação do discurso, e sim 

uma criação imaginária por parte dos interlocutores resultadas de projeções. Através desta 

construção, as posições dos sujeitos do discurso são definidas.  “Na relação discursiva, são as 

imagens que constituem as diferentes posições” (ORLANDI, 2001, p.40). 

 

4.2. O discurso no Gaúcha Atualidade 

 

4.2.1. Discurso sobre ambos os candidatos 

 

No caso do Rádio, o jornalista possui perante seu público a legitimidade para falar, criando 

através das relações descritas anteriormente uma posição diferenciada em relação ao seu ouvinte. O 

programa Gaúcha Atualidade busca acima de tudo, transformar os candidatos que disputam o 

segundo turno a governador do Rio Grande do Sul em pessoas de destaque. Tanto a candidata do 

PSDB Yeda Crusius quanto candidato do PT Olívio Dutra possuem adjetivações quanto a seus 

desafios e suas posições. A abertura do programa Gaúcha Atualidade do dia 11 de outubro de 2006, 

apresentado por Armindo Antônio Ranzolin, exemplifica. 

 

Ranzolin – “Yeda Crusius, PSDB e Olívio Dutra, PT, foram as principais estrelas de uma 

cerimônia que reuniu cerca de 800 pessoas”.  

 

O próprio programa exerce influência nas posições do discurso, no caso não entre padre e 

fiel, como fala Orlandi, mas entre político e eleitor. A palavra estrela pode ter diversos significados 

além do literal, que corresponde ao astro. Neste caso, a estrela tem como significado a 

caracterização de alguém a ser idolatrado. Somente uma estrela, baseando-se no contexto social em 

que os profissionais do Gaúcha Atualidade e seu público estão inseridos, seria capaz de mobilizar 

um grande público cativo.  

 

Ranzolin – “O palco do teatro do Sesi foi armado para envolver o futuro governador”.  

 

Estas declarações de Ranzolin, além de referirem-se à importância do cargo, remetem à 

atenção e à movimentação provocada pela presença dos mesmos. Entende-se então, que as posições 

hierárquicas das relações discursivas se dão através dos elementos da sociedade, que empregam 
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cargos e poderes para os indivíduos. O programa através do emprego do palco cria ou dimensiona 

ao público a grandiosidade ou a movimentação do evento. 

 

Porém, o programa nesta mesma abertura, permite margem a um entendimento de uma certa 

descrença às promessas políticas. 

 

Ranzolin – “Em disputa pelos votos dos gaúchos, a tucana e o petista receberam o 

documento reunindo 90 projetos divididos em 11 áreas como saúde, infra estrutura (pausa) e 

evitando quebrar a atmosfera de harmonia, os dois se comprometeram com a iniciativa”. 

 

 O texto nesse caso dá a entender que o público presente estava sendo enganado. O 

compromisso com as iniciativas apenas foram acordados para satisfazê-lo. A construção da frase 

extingue qualquer segurança ou credibilidade das promessas. Outra possibilidade que admite o texto 

é a de que ambos concordaram com a execução das propostas para evitar a perda de votos. O texto 

indica que a disputa pelos votos é o foco principal que motiva a concordância dos candidatos. 

 

4.2.2 O discurso individualizado 

 O programa Gaúcha Atualidade não possui somente visões coletivas sobre os candidatos. 

Em muitos momentos, quando analisa suas campanhas, os locutores apresentam visões próprias 

sobre os acontecimentos.  

 

Ranzolin – “Nas 3 horas em que permaneci em Brasília ontem, Yeda Crusius tentou enquadrar, 

ainda que a mais de 2 mil Km de distância o seu vice Paulo Feijó do PFL.” 

 

 No contexto, Yeda Crusius e Paulo Feijó estavam tendo divergências de opinião. Neste caso, 

Ranzolin utilizou o recurso do tempo e da distância para desqualificar a aliança entre Yeda e seu 

candidato a vice-governador, Paulo Feijó. O fato de Ranzolin ficar atento por 3 horas em Brasília 

remete a uma experiência de cansativa, criando o sentido de que Yeda precisou de bastante tempo 

para convencer sobre a credibilidade de sua chapa. No seu discurso, não fica explícito se as três 

horas em que ficou em Brasília foram dispostas a ouvir a candidata, porém subentende-se que Yeda 

utilizou este tempo para enquadrar seu vice. A distância cria também uma atmosfera de alienação 

por parte da candidata, ou uma despreocupação com o estado do Rio Grande do Sul por estar tão 

longe.  
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 Ranzolin – “A distância, às vezes, ela não faz bem, e nesse caso tem 2 mil km de distância, 

de Brasília até Porto Alegre onde está o vice da chapa de Yeda Crusius, Paulo Feijó”.  
  

 O fato de situar a candidata e seu vice em locais diferentes maximiza o dessincronismo entre 

os dois. Com o conhecimento do público de que ambos possuem diferenças de opinião, Ranzolin 

soma ao problema, dispondo ambos em pólos opostos, talvez com pretensões opostas. Ranzolin 

descarta alguma necessidade de Yeda estar em Brasília, apenas assegura que a candidata não possui 

controle sobre o que seu vice faz no Rio Grande do Sul, e entende-se que futuramente não 

conseguirá controlar o estado de uma grande distância.  

  

O candidato Olívio Dutra, do PT, é responsabilizado, alguns blocos a frente, pela exploração 

das divergências entre a candidata e seu vice: 

 

 Rosane de Oliveira – “Nesse episódio do candidato a vice, Paulo Feijó, o PT está 

explorando muito. No programa de ontem eles até já criaram uma expressão, não falam mais na 

candidatura de Yeda Crusius, eles falam da candidatura Yeda-Feijó, pra criar justamente, por o 

risco, sentindo justamente que este é um ponto vulnerável da candidatura. Então o Olívio Dutra 

tem se dedicado mais a isto”. 

 

 Apesar de somente destacar os rumos da campanha do petista, Rosane subentende que o 

candidato irá tentar vitória nas fragilidades de Yeda, ao invés de se basear em suas virtudes. 

Demonstrando, implicitamente, uma falta de empenho por parte de Olívio em apresentar suas 

propostas. O uso da palavra “criaram” e “dedicado” resulta no amplo entendimento da exploração 

do problema do adversário, e que talvez Olívio estivesse com maior disponibilidade para criar 

intrigas do que para resolver os problemas. Nas últimas eleições, o eleitor gaúcho tem refutado 

campanhas baseadas na crítica aos adversários, o que amplia o efeito do comentário de Rosane. 

 

 Durante a execução dos programas, também, são veiculados boletins, nos quais as 

declarações dos candidatos são editadas para ir ao ar. 

 

 Sonora de Olívio Dutra – “O Rio Grande tem que ir pra frente com a frente popular, tem 

que sair do marasmo, do caminho das privatizações, do desmonte da máquina pública, dos PMDBs 

que demitiram mais de 90 mil funcionários e do endividamento na negociação da dívida que foi 
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uma espécie de traição. Foi como os paulistas na Guerra dos Farrapos, que vocês comemoraram 

tanto essa guerra”. 

 
 Neste trecho selecionado para demonstrar o calor da discussão entre os candidatos, são 

diversos os significados. Em primeiro lugar é feita uma comparação entre o possível governo de 

Yeda e os erros dos governos passados. Esta comparação é possível pela existência de um contexto 

entre pró PT e anti PT. A diferenciação cria uma bipolarização entre o PT e o restante dos partidos, 

de certa forma, uniformizando as ações que não fossem do partido de Olívio. A comparação com a 

guerra dos Farrapos não aparece presente por acaso. O programa com a seleção deste trecho, afirma 

o fato de Yeda não ser gaúcha, o que desqualifica perante seu eleitor a sua capacidade de 

representação do estado.  

  

 Sonora de Olívio – “Vocês comemoraram tanto essa guerra”. 

 

 A palavra vocês tem sentido forte na frase. Coloca Yeda na posição de inimiga do estado do 

Rio Grande do Sul, como futura traidora do estado. Antes desta declaração, houve por parte do 

repórter Felipe Shemali a construção do contexto da frase: 

 

 Felipe – “Ainda no primeiro bloco quando discutiam a situação das finanças do estado, 

Olívio tentou vincular Yeda aos governos Britto e Rigotto.” 

 

 Pela introdução da sonora, entende-se que o conteúdo a seguir será sobre as finanças do 

estado. Desta forma, seria dispensável o trecho em que há a afirmação de Yeda ser paulista. Mesmo 

assim o repórter do Gaúcha Atualidade optou por levá-lo ao ar. Para entender melhor a situação 

relevarei dois fatores. O primeiro é de que paulistas e gaúchos possuem uma rivalidade antiga. O 

segundo corresponde à bipolarização. A divisão entre o eleitor do PT e o anti PT cria o seguinte 

panorama: o eleitor pró PT, por ideologia dificilmente vota em um candidato de outro partido, 

assim como o anti PT dificilmente vota em qualquer candidato petista. Porém, dentre estes 

candidatos que não votam no PT e são gaúchos, a afirmação de que Yeda é paulista gera um 

conflito, cria dúvidas sobre o que é mais importante, ser anti PT ou anti Paulista. A inserção da 

frase, mesmo com a resposta de Yeda, cria no eleitor uma indecisão mais pertinente em relação as 

origens da candidata do que às propostas debatidas. 
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 O programa Gaúcha Atualidade, busca ceder direitos de respostas aos candidatos, ou a seus 

representantes. No dia 11 de outubro ocorreu a entrevista com o deputado Ônix Lorenzoni sobre as 

dificuldades da campanha de Yeda e seu vice. No dia 12 abriu-se espaço para o deputado Henrique 

Fontana do PT. Porém o deputado sofreu tratamento diferenciado em relação a Ônix. Na primeira 

pergunta feita a Ônix houve uma posição de Ranzolin sobre a distância em que Yeda estava ao 

invés do questionamento sobre o problema da candidatura. Para Fontana, observou-se uma 

liberdade para que ele falasse arbitrariamente. 

 

 Fontana – “O que o senhor quer contrapor?” 

 

 Não houve, por exemplo, durante a entrevista, uma crítica sobre alguma posição ou ação 

tomada por Olívio Dutra. Houve, no entanto, uma contraposição às declarações de Ônix sobre a 

campanha de Yeda Crusius, porém ausente de críticas à Olívio. Em ambas as entrevistas, Yeda 

permaneceu na posição de quem deveria se defender. Em contrapartida o programa apresenta-se 

perante o público como democrático, por dispor de seu espaço para ambos os partidos. O público 

em geral, como definiu Nassif (2004), é incapaz de perceber as sutilezas do texto. Existiu nesse 

caso, por parte do programa uma maior preocupação em abrir espaço para os candidatos, do que em 

equilibrar o assunto, resultando, assim, em um agendamento parcial dos assuntos. O ouvinte nas 

entrevistas de Ônix e Foutura não irá discutir sobre os dois candidatos, e sim sobre o conflito de 

Yeda e seu vice. Neste contexto é possível perceber preferências políticas e a imparcialidade. 

  

5. Considerações finais 

  

 Apesar da forte evolução dos outros meios de comunicação, a velocidade e a tradição do 

rádio parecem imbatíveis no contexto jornalístico. Além disso, o rádio se aprimora com as novas 

tecnologias, veiculando seus conteúdos na Internet, desta forma ilimitando seu alcance, 

transmitindo as informações da rua para a redação via telefone celular, aumentando sua velocidade 

digitalizando seu sinal, melhorando sua qualidade sonora, enfim, é impossível imaginar ou prever 

uma futura inexistência do rádio. 

  

Embora atualmente os publicitários trabalhem mais com a imagem televisiva na construção 

de um candidato, o rádio ainda continua sendo uma preocupação para um reflexo positivo nas 

urnas. Através do som é possível perceber nervosismo, descontração, cansaço, dúvidas, irritação, 
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etc. apenas pelos elementos sonoros. Tão importante é, que os eleitores acompanham fielmente as 

entrevistas e os debates radiofônicos. 

  

O Gaúcha Atualidade se insere com pertinência nesse meio. O programa se assegura no 

casamento antigo existente entre rádio e política. Levando em conta a grande audiência que 

acompanha diariamente a programação da Rádio Gaúcha, ressalta-se a importância de se analisar a 

forma de discurso utilizadas durante o Gaúcha Atualidade.  

  

Embora não seja possível afirmar as intenções dos locutores, o trabalho foi capaz de situar o 

leitor nas possíveis interpretações presentes no discurso. Antes da realização do trabalho a dúvida 

permeava através de como é possível perceber as tendências ideológicas políticas dos 

apresentadores se eles não exibem claramente, ou lutam contra elas para que haja uma maior 

parcialidade? 

  

A tentativa de ser parcial esbarra nesta ideologia. A Rádio Gaúcha, mesmo quando abre 

espaço para dois partidos, não utiliza as mesmas perguntas para ambos, e opta muitas vezes pelo 

polêmico, criando situações desvantajosas para um dos lados.  

  

Este reflexo de desvantagem, como o observado nas entrevistas de Ônix e Fontoura, possui 

reflexo direto no agendamento dos assuntos. Não existe a afirmação de que toda a sociedade ouça o 

rádio e acompanhe o programa, ao contrário, existe uma parcela fiel ao programa. Acreditando que 

cada ouvinte fale ou comente o assunto com uma parcela significativa de pessoas, cria-se então a 

agenda social. A repercussão de idéias vai muito além da singularidade do ouvinte, atinge com peso 

uma grande parcela social. 

  

Através da análise as nuances das entrelinhas são percebidas. Nota-se claramente o 

direcionamento dos assuntos e a liberdade de fala ou falta dela proporcionada a alguns entrevistados 

dependendo sua posição política.  

  

Todas estas idéias são reforçadas pelo fato de que o eleitor gaúcho é politizado, pensa e 

acompanha os acontecimentos que envolvem os candidatos, que por conseqüência possuem um 

forte impacto no resultado das urnas. Além disso, os resultados eleitorais no Rio Grande do Sul 
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costumam ser muito apertados, geralmente a diferença entre os candidatos é menor que 2%. 

Amplia-se então a importância do discurso em relação ao eleitor gaúcho.  

  

O trabalho como um todo construiu-se a partir das estruturas radiofônicas e das 

possibilidades de se desvirtuar sobre os conceitos de parcialidade. O que se conclui é a 

impossibilidade de ser totalmente ético e isento. São diversos os fatores que influem no contexto 

final de uma notícia ou no direcionamento dos assuntos a serem debatidos ou inseridos durante as 

entrevistas.  

  

Além dos interesses por poder e econômico, ou as coações utilizadas atualmente, onde o 

profissional contraria a ética para assegurar seu emprego ou não sofrer punições, existe o fator 

ideológico, que atua de forma inconsciente durante o trabalho do jornalista. Transpassar todas estas 

barreiras e construir um programa jornalístico, que fale sobre política, um tema tão polêmico, que 

envolve a sociedade como um todo, se configura em um alto grau de dificuldade. 

  

Embora pareça nocivo, observando por este ângulo de que os programas são incapazes de 

fazer um jornalismo impecável e o impacto social gera idéias parciais, o mais indicado seria abolir o 

rádio de nossas construções ideológicas e procurar outros meios para decidirmos quais candidatos 

merecem nosso apoio. No entanto, o rádio continua sendo o principal veículo capaz de informar 

com maior rapidez, e mesmo com suas veiculações tendenciosas não atinge a consciência crítica do 

ouvinte, que é capaz de discutir e possui liberdade para concordar ou não com o  produto que lhe 

chega aos ouvidos. 

 

A abolição do rádio nesta construção resulta em um retrocesso democrático. Embora parcial, 

o veículo é capaz de formar uma sociedade crítica e melhor fundamentada sobre os assuntos 

políticos, asseguradas pelo fato de estarem conscientes sobre os acontecimentos. Por enquanto, 

neste aspecto o rádio continua sendo o veículo mais indicado. 
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6. Anexos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  

Anexo 1 
Gaúcha atualidade 
Quarta-feira, 11 de outubro de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Gaúcha atualidade 

Quarta-feira, 11 de outubro de 2002. 

 

Primeiro Bloco 

 

Ranzolin – Vamos abrir aqui o espaço que nós temos, na abertura do nosso programa, por uma 

matéria que vem assinada por Leandro Fontoura no jornal Zero Hora, matéria política da página 6 

desta quarta-feira, 11 de outubro: 

Uma agenda para Yeda e Olívio. No território dos organizadores do movimento O Rio 

Grande que Queremos, agenda estratégica 2006 – 2020, os dois candidatos do governo gaúcho 

exibiram disposição para implementar sugestões do projeto de desenvolvimento do rio grande. 

Yeda Crusius, PSDB e Olívio Dutra, PT, foram as principais estrelas de uma cerimônia que reuniu 

cerca de 800 pessoas da federação das indústrias do estado do Rio Grande do Sul, Fiergs aqui em 

Porto Alegre. O palco do teatro do Sesi foi armado para envolver o futuro governador, no 

andamento da agenda estratégica do estudo liderado pelas principais federações empresariais do 

estado que prevê medidas de gestão política em 15 anos.  

 Em disputa pelos votos dos gaúchos, a tucana e o petista receberam o documento reunindo 

90 projetos divididos em 11 áreas como saúde, infra estrutura (pausa) e evitando quebrar a 

atmosfera de harmonia, os dois se comprometeram com a iniciativa. E textualmente disse Yeda: 

reconhecemos o trabalho inovador que olha o Rio Grande do Sul a longo prazo, a agenda 

estratégica foi uma consulta popular liderada por entidades empresariais e não houve um segmento 

que não tenha se manifestado, disse ela, a Yeda. 

 E o Olívio respondeu: O documento revela um esforço muito grande do setor empresarial 

com uma relação aberta com a sociedade, quero ter o gosto de trabalhar por meio de diálogo por 

tudo que está colocado aqui, disse Olívio Dutra. 

 A agenda estratégica, no entanto, contempla temas espinhosos; a reforma da previdência 

estadual, composta para a solução de muitos problemas financeiros e de gestão do estado, é assunto 

sensível, sensível a servidores ativos, inativos. O déficit anual do sistema é de 4 bilhões e meio 

pagos pelo tesouro estadual. Mas como o tema das privatizações é um assunto que tem pautado a 

disputa pelo Piratini nos últimos dias, gerou controvérsias. A agenda estratégica prevê a 

privatização dos serviços de mercado, sem especificar estatal ou órgão público.  

 Um dos idealizadores do programa, o presidente da Fiergs, Paulo Tigre (verificar nome), 

explicou que a agenda recomenda transferência para organizações não governamentais e 



 

  

organizações da sociedade civil de interesse público. As atividades não exclusivas do estado, como 

a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, da Ospa, por exemplo. Para contratar um músico para a 

Ospa é preciso abrir um concurso público. A orquestra pode ser uma Ong e ter outras condições de 

auto-sustentação. Então disse ele: - Queremos transparência dos gastos e discussão sobre o que é 

prioridade ou não nos gastos, reforçou o presidente da Fiergs, Paulo Tigre. 

 Então essa é uma agenda, uma agenda intitulada aqui pela matéria assinada pelo Leandro 

Fontoura da Zero Hora que está nesta manhã, neste dia. Uma agenda para Yeda e Olívio, e daqui 

nós partimos para este programa que está começando agora, a temperatura 21 graus e a hora 8 e 16, 

(patrocinadores), fiquem conosco. 

 

Intervalo Comercial 

 

Segundo Bloco 

 

Cléo Kuhn - Previsão do tempo. 

Mauro Saraiva Júnior - Informações do trânsito. 

Silvio Benfica - Destaques do esporte. 

Armindo Ranzolin - Manchetes dos Jornais do grupo RBS e dos principais jornais do Brasil. 

Ana Amélia Lemos - Manchetes dos jornais de Brasília – DF. 

 

 Ranzolin – Confusão na CPI dos sanguessugas. A terça-feira reservou discussões e troca de 

acusações entre parlamentares. O desentendimento ocorreu devido ao adiamento da reunião da CPI. 

A oposição teme que os trabalhos sejam encerrados, sem que seja investigada a relação do governo 

com o esquema do dossiê Cuiabá. O Repórter Roberto Maltique em Brasília acompanhou o dia 

movimentado na câmara dos deputados. 

 

Roberto (Boletim Gravado) – Faltando menos de 3 semanas para o segundo turno das eleições, a 

CPI das sanguessugas protagonizou o mais claro embate político desde a criação em julho. Governo 

e Oposição entraram em confronto por conta da reunião administrativa marcada para esta terça-feira 

e que acabou não acontecendo por falta de coro. A da oposição acusou o presidente da CPI, Antônio 

Carlos Biscaia do PT de atender a pressão do palácio do planalto para inviabilizar o encontro, com o 

objetivo de evitar a convocação de petistas ligados a negociação do dossiê Cuiabá. O deputado Júlio 



 

  

Delgado que é do PSB, apesar de atuar na oposição, disse que o planalto faz de tudo para diminuir o 

impacto do dossiê. 

 

Júlio Delgado (Sonora) – A verdade é que a gente chega num momento em que começa a 

descobrir a origem destes recursos [...]. E talvez há essa movimentação de impedir que a gente 

realize sessões que possam quebrar sigilos, possa convocar determinadas pessoas. E ao não realizar 

essas reuniões e quanto mais se aproxima do segundo turno mais difícil é pra que a gente consiga 

coro aqui na CPMI. 

 

Roberto - A reunião da CPI estava marcada para as 10 horas da manhã, as 10 e meia não havia 

coro. O presidente encerrou a sessão. Em seguida, o grupo de parlamentares apresentou o 

requerimento ao presidente para que chamasse outro encontro as 3 da tarde. A oposição informou 

ao meio dia, que Biscaia havia feito. Porém à tarde o presidente afirmou que os colegas de CPI 

tinham inventado uma história. 

 

 Antônio Biscaia (Sonora) – Não é verdade! Não é verdade. Foram tentar me convencer, eu 

ouvi os argumentos, mas eu já havia tomado a decisão. Eu ouvi os argumentos, mas os argumentos 

não me convenceram. Tanto é que não há coro. 

 

Maltique - O presidente da CPI havia solicitado a secretaria da comissão para que informasse aos 

demais integrantes que não havia reunião agendada, e o próximo encontro ficará para sexta-feira da 

semana que vem. O deputado Fernando Gabeira do PT, chegou a discutir com Biscaia diante dos 

jornalistas. 

 

 Sonora com a discussão. 

 

Maltique - São quase 200 requerimentos que deverão ser apreciados, a maioria se refere as 

investigações sobre a atuação da máfia das sanguessugas no poder executivo desde o governo 

anterior. Outra parte pede a convocação de petistas envolvidos na negociação do dossiê. Entre eles 

o presidente licenciado do partido Ricardo Berzoini. Do conselho de ética da câmara o presidente 

Ricardo Izar decidio criar prazo adicional de 90 dias para a conclusão dos processos. A medida 

serve para evitar a prescrição dos processos que tem prazo regimental de 3 meses para serem 

concluídos. De Brasília, Roberto Maltique. 



 

  

 

Ranzolin - Obrigado Maltique [...]. Nosso Primeiro convidado agora, no o nosso gaúcha atualidade, 

é o deputado federal do PFL Ônix Lorenzoni que está na linha. Bom dia: 

 

Ônix (telefone) – Bom dia Ranzolin, Bom dia Ana Amélia. 

 

Ana Amélia - Bom dia. 

 

Ranzolin – Nas 3 horas em que permaneci em Brasília ontem, Yeda Crusius tentou enquadrar, 

ainda que a mais de 2 mil Km de distância o seu vice Paulo Feijó do PFL. Ta havendo aí muito 

tumulto? 

 

Ônix - Olha Ranzolin, Ana Amélia. Ééé... Haver alguma dificuldade, divergência entre 

posicionamentos de candidatos, de vice, como da governadora e vice, como de presidente e vice, 

isso não é novidade, pode acontecer. No caso que ocorreu no último fim de semana, com algumas 

declarações do vice, nós, temos a compreensão de que o processo é administrado ééé... os reparos 

necessários foram feitos, porque as declarações do final de semana poderiam trazer alguma 

dificuldade na relação com o PMDB e com o Senador Pedro Simon. Mas eu creio que as atitudes 

que nós tomamos resultaram numa compreensão, num entendimento e foi feito uma limitação de 

um problema que aconteceu na entrevista da Zero Hora dominical, eu acho que isso ta superado.  

 

Ranzolin - O nosso repórter de Zero Hora, Fábio Schaffner, que assina uma matéria, e que vem de 

Brasília, da agência RBS, ele registrou que a Yeda falou Alto, e tão alto foi, o senhor estava no 

momento com ela? 

 

Ônix – Então, nós estávamos em uma conversa telefônica, e o Fábio conversou comigo no início da 

noite de ontem, e eu disse que é normal esse processo de campanha dela, nós todos, a Yeda, o 

Paulo, todos os participantes, da coligação, tiveram um primeiro turno muito difícil, foram 

dificuldades de toda ordem, nós literalmente matamos um leão por dia para poder chegar no 

segundo turno, e é normal que um pequeno problema ganhe uma dimensão um pouco maior, na 

medida que o estresse de todos, que a ansiedade de todos, é compreensível, e aí com paciência, com 

tolerância vai construir um entendimento o que é o mais importante. 

 



 

  

Ranzolin – A distância as vezes, ela não faz bem, e nesse caso tem dois mil km de distância, de 

Brasília, até Porto Alegre, onde está o vice da chapa de Yeda Crusius, Paulo Feijó. 

 

Ônix – Olha, esse processo que nós estamos enfrentando nesse momento, é um processo de ajuste, 

de entendimento, aonde eu vou insistir nessa palavra: tolerância, tranqüilidade, é a melhor receita 

pra gente enfrentar um segundo turno, nós temos uma candidatura vencedora, que tem todas as 

condições de chegar a vitória no dia 29. É uma campanha, apesar das dificuldades que enfrentamos, 

fizemos uma campanha leve, propositiva, com  entusiasmo, pelo futuro do Rio Grande. Eu tenho 

certeza que esses ruídos vão ser logo superados e nós estaremos todos focados pelo que realmente é 

importante. Queremos oferecer ao Rio Grande do Sul uma nova forma de governar, um novo 

projeto, e acima de tudo, muita coragem, determinação para vencer os desafios de fazer o Rio 

Grande voltar a crescer. 

 

Ranzolin – Qual foi o motivo que levou a Yeda pra Brasília? Ela se deslocou diretamente para o 

plenário da câmara, não foi?  

 

Ônix – Olha, a informação que eu recebi, é que ela tinha reuniões ontem a tarde e no início da 

noite, se não me falha a memória, com a coordenação da campanha do Alckmin, até porque, há uma 

vinda prevista do presidente Alckmin ao Rio grande do Sul, que estava sendo discutida a melhor 

data, e deve estar amanhã no Rio Grande do Sul, ela foi fechar, essa participação com o governador 

Aécio Neves, que bem para nos dar apoio na campanha agora do segundo turno. 

 

Ana Amélia – Deputado Ônix Lorenzoni, o senhor é presidente do PFL, o candidato a vice, Paulo 

Feijó é do seu partido, e eu gostaria de saber se em algum momento houve a discussão, se cogitou, 

ou se especulou a questão de uma eventual substituição na chapa de Yeda Crusius?  

 

Ônix - Bom, primeiro eu nunca trabalhei com essa hipótese. Segundo, há a decisão hoje de 

qualquer possibilidade de modificação segundo o que determina a legislação em vigor no Brasil, ela 

depende de tê-la mecanizado, quer dizer as únicas pessoas que podem alterar a orientação da chapa 

são: Yeda Crusius e Paulo Feijó. Porque eventuais substituições só estão previstas em caso de 

falecimento, inelegibilidade, ou havendo uma denúncia. Mas pelo que sei, e conheço do perfil dos 

dois, não há nenhuma dessas hipóteses nesse momento, nem em nenhum momento, primeiro os dois 

em ótima saúde, segundo, os dois bem plenos em seus poderes políticos, e três, asseguro a mídia, 



 

  

nós superaremos os eventuais ruídos na comunicação e nós teremos plena autonomia na chapa em 

busca da vitória.  

 

Ana Amélia – As declarações, que o senhor no início dessa entrevista falou, que provocaram este 

ruído, este desgaste, em relação a questão da privatização do Banrisul e da própria relação com o 

PMDB, da chapa que se buscava aliança com o partido do governador Rigotto, do Pedro Simon, 

está sendo usada pela oposição, principalmente pelo candidato Olívio Dutra que disputa com Yeda 

o segundo turno, como marca da campanha pra hostilizar exatamente a sua adversária Yeda 

Crusius. Eu queria saber se o candidato a vice e o partido já avaliaram a extensão desse estado 

político no caso da disputa do Rio Grande do Sul? 

 

Ônix – Bom, primeiro dizer, que não há uma linha no programa do governo da Yeda que fale da 

privatização, segundo, o vice falou por falar, terceiro, houve uma reunião sexta no final da tarde, 

com muito representante do time, funcionários do Banrisul, aonde o candidato a vice da Yeda, 

candidata a governadora, foram questionados por um longo periodo. E o que aconteceu? Ao final da 

reunião os dois foram aplaudidos com muito entusiasmo pelos funcionários. Compreenderam 

exatamente a dimensão do que está sendo proposto, que é uma valorização dos agricultores, é uma 

profissionalização do serviço público, e não há nenhuma perspectiva, nenhuma proposta de 

privatização do Banrisul e nenhuma das instituições do estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma 

coisa que tem que ficar muito clara. Depois, hoje no Rio Grande do Sul, nenhuma determinação 

pública, institucional de qualquer alteração, fusão, ou eventual privatização, precisa de um 

plebiscito, quem decide não é mais nem governador, nem governadora, nem vice governador, nem 

vice governadora, quem decide é a população do Rio Grande do Sul, e não há, e há inclusive 

compromisso formal da Yeda e do Paulo Afonso, de que em nenhum momento será proposto. Então 

acho que isso, é matéria superada, há exploração ou o uso dessa discussão, da mesma forma como o 

presidente Lula mente ao afirmar que Geraldo Alckmin vai privatizar a Petrobrás, da mesma forma, 

a mentira continua campeã no Rio Grande do Sul, como estilo de política do nosso adversário. 

Querendo colocar na boca do Paulo Afonso ou da Yeda palavras que eles não disseram. Mas a 

sociedade gaúcha já conhece o Olívio, já conhece o pt, e sem dúvida nenhuma vai se deixar 

enganar. 

 

Ana Amélia – Deputado Ônix Lorenzoni, presidente regional do diretório do PFL, muito obrigada 

pela presença no Atualidade desta manhã, bom dia e bom trabalho. 



 

  

 

Ônix – Bom dia, bom dia a todos os gaúchos e ao diretório também. 

 

Ranzolin – Obrigado, 15 minutos para as 9 horas, 20 graus 4 décimos a temperatura, 

(parocinadores), voltamos em seguida. 

 

 

Terceiro Bloco 

 

Rosane de Oliveira – Está em pauta agora no segundo turno, a situação do candidato a vice de 

Yeda Crusius Paulo Feijó. Acompanhei essa entrevista do deputado Ônix Lorenzoni, como 

acompanhei ontem ao longo do dia, toda a boataria que ocorreu de que o vice seria substituído na 

chapa. Só que isso não é bem assim, não existe a substituição de um vice na chapa de um candidato 

do segundo turno, a substituição ela acontece em apenas três casos: quando a pessoa morre, quando 

renuncia ou quando existe algum outro problema no seu registro, alguma decisão da justiça 

eleitoral. Não é o caso. 

 Para haver a substituição, Feijó teria que renunciar, e isso definitivamente não está nos 

planos dele. Também ontem conversei longamente com o candidato a vice, ele é uma pessoa 

polêmica, sempre foi, quem o indicou para ser candidato a vice, sabia que ele é uma personalidade, 

digamos assim, difícil de relacionamento com algumas pessoas, justamente porque, por não ser 

político, ele diz o que pensa. Isso, porque tudo que se fala tem um preço. Então agora ele está agora 

em um momento complicado, e muita gente vai achar que eu gostaria que ele saísse, mas ele disse 

que é um homem movido a desafios, gosta de trabalhar sob pressão, e não está nem pensando, não 

passa pela cabeça dele, a hipótese é zero de ele renunciar. Mas terá que certamente ter um 

entendimento, porque acaba estressando a candidata, se seu vice falar demais, como tem falado.  

 Agora, algumas coisas que estão sendo ditas sobre o crescimento das estatais, é bom que se 

diga porque gente, os eleitores de Yeda concordam, o próprio Feijó avisou que recebeu mais de 500 

mensagens de apoio em relação às declarações dele sobre a necessidade de crescimento do estado, 

das estatais, por pessoas mais qualificadas, em relação as declarações dele no âmbito de que as 

empresas necessitam de um crescimento, não exatamente privatizando, mas federalizando. 

 A Corade é uma empresa com problemas, e a Corade é uma empresa aqui local, de 

comoção, como causa o Banrisul. O Banrisul é muito querido pelos gaúchos, é um banco com 

milhares de clientes, é um banco que oferece um atendimento de boa qualidade, então as pessoas se 



 

  

comovem muito com isso, por isso toda essa confusão. Em geral o cliente do banco não está muito 

preocupado com esta questão máxima, que é o furo que o banco tem para o estado, porque havia 

uma decisão de privatização do Banrisul no atraso do governo Britto, que tomou aquele dinheiro do 

Proers, que era o socorro dos bancos que estavam em dificuldades, com a promessa de que ele iria 

privatizá-lo no futuro. Se não fosse o estado pagaria uma multa por isso. Como o Estado fez uma 

opção no governo Olívio Dutra por manter o banco estatal, ele acaba tendo que pagar a mais na sua 

dívida, justamente por conta desta opção de não poder privatizar. É uma questão que divide 

opiniões, mas claramente hoje não é uma questão fácil de se defender. Que é uma afinidade dos 

eleitores que estão com o banco, e o grupo que pretende essa privatização ou federalização, é um 

grupo menor e esbarra também numa aprovação na assembléia de que só por meio de um plebiscito 

se pode privatizar estatais no Rio Grande do Sul. 

 Eu me refiro a Corade, como também poderia estar me referindo a outras estatais que não 

tem o mesmo desempenho e que não tem a mesma popularidade do Banrisul. 

 

Ranzolin - Uma outras questão que envolve o candidato a governo do estado, que já foi 

governador, Olívio Dutra, o acúmulo de debates, entrevistas, gravações, da própria propaganda 

eleitoral, Olívio Dutra teve de restringir a estas viagens de campanha. Passou praticamente o dia 

todo gravando para a o horário eleitoral. 

 

Rosane de Oliveira – é, porque no segundo turno Ranzolin, o candidato tem poucas possibilidades 

de viagens, comícios. Porque primeiro a campanha é muito curta, e segundo, o espaço do horário 

gratuito é maior, então ele tem que se dedicar a isto. E a aposta do PT é justamente o horário 

eleitoral. Até porque nesse episódio do candidato a vice, Paulo Feijó, o PT está explorando muito. 

No programa de ontem eles até já criaram uma expressão, não falam mais na candidatura de Yeda 

Crusius, eles falam da candidatura Yeda Feijó, pra criar justamente, por o risco, sentindo justamente 

que este é um ponto vulnerável da candidatura. Então o Olívio Dutra tem se dedicado mais a isto, 

Os dois candidatos estão com uma agenda extremamente apertada, está cada vez mais difícil 

conseguir espaço na agenda deles, porque justamente agora é o momento em que os meios de 

comunicação exigem mais dos candidatos, querem mais contatos, querem ouvir suas propostas, e 

eles têm também uma agenda carregada de debates. 

 Olívio deve fazer poucas viagens, Yeda também, justamente por falta de espaço em sua 

agenda. Mas hoje o núcleo da coordenação da campanha de Olívio vai à Brasília ter uma reunião na 

casa da ministra Dilma Roussef com o coordenador da campanha de Lula, Marco Aurélio, para 



 

  

definir pelo menos uma vinda do presidente ao Rio grande do Sul, na próxima semana 

provavelmente, e provavelmente a região da serra, Caxias do Sul que foi das grandes cidades, uma 

que não registrou durante a campanha de primeiro turno. 

 

Ranzolin - Rosane de oliveira, muito obrigado, nós te puxamos para um horário mais cedo, até 

mesmo porque tem ainda uma agenda Porto Alegre com Brasília, muito abrigado. 

 

Rosane – Bom dia Ranzolin, até amanhã. 

 

Ranzolin – 8 e 56, vamos para um intervalo (patrocinadores). 

 

 

 

Quarto Bloco 

 

Ranzolin – Voltamos de Brasília com Ana Amélia, como ta o tempo aí? 

 

Ana Amélia – (Informa o tempo em Brasília) 

 Hoje nós temos um candidato especial, o campeão de votos do estado de São Paulo, eleito 

entre os mais votados do país, eleito pelo PTC, o conhecido na televisão, o Estilista Clodovil 

Hernandes. Bom dia Clodovil. 

 

Clodovil – Bom dia como está, tudo bem? 

 

Ana Amélia – É um prazer tê-lo no Atualidade aqui na Rádio Gaúcha, imagino que seja uma das 

primeiras vezes que você fala para uma emissora do Rio Grande do Sul, que acompanha muito seu 

trabalho pela televisão, e agora está curiosa em saber como será o deputado Clodovil Hernandes. 

 

Segue a entrevista 

 

Ranzolin - Chegamos a 9 e 19, nós temos um intervalo, voltamos em seguida. 

 

 



 

  

Quinto bloco 

 

Ranzolin apresenta o conteúdo do programa polêmica, de Lauro Quadros, que vem a seguir e 

encerra o Gaúcha Atualidade. 

 

 


