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RESUMO 
 
Examina-se as relações jornalismo, comunicação e governo, através de um estudo de caso que 
toma como referência, matérias jornalísticas e discursos proferidos pelo governador Requião no 
período de 4, 13 e 30 de outubro de 2006. Ao descrever as matérias, mostra-se processos de 
agendamentos que se contactam, indicando que as relações entre mídia e governo não se 
controem unilateralmente. Para a relação deste estudo, apoiamo-nos no quadro que envolve 
campos sociais, de modo específico, campos do jornalismo e da política, além do conceito de 
agendamento, visto de uma perspectiva relacional e não linear, como sugere as noções de agenda 
setting. 
 
Palavras-chave: Jornalismo, comunicação governamental, agendamentos, discursos. 
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Introdução: 

 

A presente monografia analisa os “conflitos” e embates entre dois campos sociais, o das 

mídias e o da política, através de um conjunto de matérias e discursos relacionados com a 

campanha eleitoral ao governo do Paraná no pleito do segundo turno no ano de 2006. 

Não se trata de um estudo comprometido em obter causas e consequências, interesses e 

ideologias, e sim uma busca de entendimento do processo de agendamento de ambos os campos 

sociais. 

Este trabalho de análise permite a reflexão sobre o processo de relações do campo da 

política com o jornalismo. As práticas jornalísticas dentro da faculdade, muitas vezes não 

permitem essas reflexões diante da “corrida contra o tempo” que se torna constante para que 

possamos acompanhar a velocidade da informação. O trabalho de pesquisa permite o 

aprofundamento de conhecimentos das teorias e funcionamentos dessas relações cotidianas. Isso 

enseja o problema da pesquisa que visa: as relações dos campos mídia e política que, se realizam 

por agendas, seguidos de embates discursivos, através das características de cada campo.  

A escolha do tema: “Análise da relação mídia e governo do Paraná”, visa estudar os 

processos de agendamentos construídos pela mídia impressa sobre o governo Roberto Requião 

que, por sua vez, se contrapõe aos discursos midiáticos. 

Para sua construção, realizei pré-observações sobre o material que poderia ser 

analisado. Durante alguns dias foram selecionadas matérias jornalísticas de 3 meios de 

comunicação do Estado do Paraná e discursos oficiais do governador Roberto Requião. 

Requião sempre manteve uma postura polêmica e contestadora. No Senado, inúmeras 

vezes, fez oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso e ao próprio partido, sendo que o 

PMDB apoiava aquele governo. 

Em 2002, ele concorre o Governo do Paraná e vence a eleição, assumindo em 2003. 

Embates com a mídia tornaram-se cotidianos na administração de Requião. 

No site Observatório da Imprensa, o jornalista Luiz Geremias publicou um artigo em 

que refletia sobre as relações da mídia paranaense a relação de embates travados com o 

governador do estado. Geremias chama a atenção dos jornalistas para as críticas proferidas pelo 

governador durante a coletiva, logo após a vitória nas urnas. “A recente entrevista coletiva do 

governador reeleito no Paraná pode nos servir para inúmeras reflexões. Entre elas, uma 
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relativização de ambas as posições de um conflito que não é de hoje. Roberto Requião e a grande 

Imprensa do Paraná andam em rusgas há muito tempo e a mídia, como é, afinal, a própria 

difusora de informações ao público, tem tomado um partido que não lhe cabe enquanto 

instituição: julga Requião, condena-o sem, na verdade, querer dar atenção ao outro lado”. 

As críticas emitidas por Requião são interpretadas pelos jornalistas como uma ameaça à 

liberdade de imprensa. No portal COMUNIQUE-SE, a jornalista Bia Moraes, publicou: Um 

Governador contra os jornalistas. Ela se refere ao Governador Roberto Requião e as críticas dele 

à imprensa paranaense, explica que o governador implica culpa à imprensa devido a pouco 

diferença de votos que fez ele obter a reeleição em 2002. “ A imprensa está na pauta do 

governador reeleito do Paraná, Roberto Requião (PMDB). Ou melhor, na mira. Na primeira 

entrevista coletiva que concedeu após  o resultado da eleição, Requião reagiu à imprensa 

paranaense e nacional, ironizou jornalistas presentes e ausentes (citando-os pelo nome), acusou 

boa parte da imprensa de, deliberadamente, prejudicá-lo e culpou a mídia pelos pontos perdidos 

nas pesquisas de intenção de voto e pela pouca diferença com que se elegeu em relação a seu 

adversário”. 

A pesquisa analisa as falas de Requião enquanto candidato, as edições dos jornais 

Gazeta do Povo, Estado do Paraná e Folha de Londrina, a fim de compreender as causas que 

propiciam os embates discursivos estabelecidos no mandato de 2003 a 2006 do Governador 

Roberto Requião, com ápice no discurso oficial de posse em 1º de janeiro de 2007. 

O assunto antes de ser aprofundado nessa monografia parecia confuso e sem “elos de 

ligação”, o estudo das bibliografias, as entrevistas e o casamento de todas as informações obtidas, 

permitiram a elaboração de um entendimento, refletido, ao longo do texto deste trabalho.  

Para discorrer sobre este tema, organizei o texto de acordo com a seguinte estrutura:  

O primeiro capítulo descreve a relação entre a mídia paranaense e governo no período 

entre 1990 e 2006. Nuances do primeiro governo Requião entre 1990 e 1994, alguns aspectos 

relevantes do período Jaime Lerner, entre 1995 e 2002. Seguido do segundo mandato de Roberto 

Requião no período de 2003 a 2006, visa compreender o quadro de fundo destas relações. 

No segundo capítulo - Revendo os jornais: um breve histórico - é apresentado um 

breve resgate de “momentos chave” sobre três veículos de comunicação aqui estudados: Gazeta 

do Povo, Folha de Londrina e O Estado do Paraná. Objetiva-se mapear informações sobre os 

jornais. 
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A Comunicação Governamental do Paraná é estudada no terceiro capítulo, onde 

através informações oficias, ou não, descreve-se as características do modelo de Comunicação 

governamental do Estado.  

No quarto capítulo, “Jornalismo e Governo: Paisagens e embates”, tratou-se da análise 

na qual procuro estudar através dos jornais e dos discursos oficiais, os embates. Para tanto, levo 

em conta as estratégias discursivas típicas do discurso político e aquelas que caracterizam o 

discurso jornalístico. 

Uma palavra final sobre a metodologia do trabalho, que combina uma postura 

exploratória e qualitativa, ou seja, apanha conceitos como discurso político e jornalístico, mas é 

através do conceito de agenda que procuro examinar como os discursos realizam certas funções a 

serviço dos interesses dos seus respectivos campos. Boa leitura! 
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Capítulo 1 -  Jornalismo e Governo: paisagens de uma relação 

 

Este capítulo inicial descreve, de forma breve, aspectos históricos entre a mídia impressa 

e a política no Estado do Paraná. O registro histórico limita-se a um pequeno intervalo de tempo 

por tratar-se de uma pesquisa à nível de graduação e também pelas dificuldades logísticas diante 

da distância de fontes primárias. 

Neste  período contemporâneo, a breve reconstituição da história baseia-se em fontes 

secundárias e em relatos de personagens que viveram e presenciaram  os fatos de forma que 

tornam-se atores da história. Os registros bibliográficos são menos consistentes no período, 

devido a pequena quantidade de livros e pesquisas sobre política e jornalismo no Paraná. 

O ano de 1990 foi marcado pelas eleições no Estado do Paraná. Roberto Requião do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro foi eleito Governador no pleito. Até então, Requião havia 

sido deputado estadual no ano de 1981. No pleito de 1984, concorreu para prefeito de Curitiba, 

venceu o adversário Jaime Lerner e assumiu o cargo em 1985. No governo Álvaro Dias (PMDB) 

, Requião aceitou o convite para assumir a pasta de Desenvolvimento Urbano do Estado do 

Paraná em 1989. 

Segundo Mário Messagi, professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ex-presidente 

do Sindicato dos Jornalistas do Paraná (Sindijor – PR), “as relações corrompidas do governo com 

os jornais no Paraná foi instaurada como prática no governo Álvaro Dias, pelo secretário de 

Comunicação Fábio Campana, hoje comentarista da Band News (rádio)”.1  

Dentre os políticos do Paraná, Roberto Requião destacou-se pela história familiar política 

e mais recentemente pelos conflitos travados com a mídia local e nacional, devido as políticas 

“ideologizadas” de seu governo, como por exemplo, a resistência a produção e comercialização 

de transgênicos, tentativas de abolição dos pedágios e privatizações. Para situar o leitor, descrevo 

um pouco da vida política do governador. 

Roberto Requião é advogado formado pela UFPR e jornalista pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. Filho do médico e ex-prefeito de Curitiba, Wallace Tadeu de 

Mello e Silva. 

Em 1990, Roberto Requião concorre ao cargo de Governador, vence o adversário José 

Carlos Martines (PRN – Partido da Reconstrução Nacional) no segundo turno e assume em 1991. 

                                                 
1 Entrevista realizada por e-mail em 15 de outubro de 2007. 
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Nesse período de governo, Roberto Requião priorizou programas com investimentos 

públicos e defendeu as estatais deixando de lado investimentos para a implantação de indústrias 

no Paraná. Já seu sucessor, Martinez, estruturou o Estado para o recebimento de novas indústrias 

mediante incentivos fiscais. Esse período ficou marcado pelo projeto Pró-Paraná que visava um 

Estado mais agressivo do ponto de vista econômico em relação aos demais Estados concorrentes 

e a disputa por investimentos privados. Essa fase é conhecida como “Guerra Fiscal”. 

Em Abril de 1994, Requião licenciou-se do cargo de Governador para concorrer a uma 

vaga no Senado Federal. Eleito Senador pelo Paraná, com mais de dois milhões de votos. No 

Senado Requião fez oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso e defendeu o Estado como 

Nação e não apenas como Mercado. 

Jaime Lerner venceu as eleições para Governador do Estado em 1994 e assumiu no ano 

seguinte.  Lerner, formado arquiteto pela Universidade Federal do Paraná, três vezes prefeito de 

Curitiba (1971 – 75; 1979 – 83; 1989 – 1992). 

Segundo site oficial2 de Jaime Lerner, seu governo foi marcado pela transformação 

econômica e social do Estado, com uma política voltada para industrialização e modernização de 

infra-estruturas tanto na capital quanto no interior do Estado. Esta versão é reforçada por Ederson 

Prestes Lima3, que na sua tese sobre o “Neoliberalismo no Paraná” indica que o governo Lerner 

foi marcado por incentivos fiscais com intuito da implantação de novas indústrias no Estado.  As 

multinacionais eram o foco dos incentivos e as indústrias já consolidadas no estado não eram 

favorecidas. A publicidade era o forte do governo nos dois mandatos de Jaime Lerner, conforme 

veremos no decorrer desta pesquisa. 

 

 Em 1998, Requião e Lerner disputaram o pleito para Governador do Estado do Paraná. 

Jaime Lerner venceu a disputa e assumiu o segundo mandato consecutivo. Segundo Messagi: 

“Lerner usou o know how, com eficácia. Centralizou a comunicação na agência estadual de 

notícias e mantinha boas relações com os jornais. Foi o governo mais corrupto da história do 

Paraná, mas nada transpareceu. Com Lerner, todos os jornais eram governistas, exceto aqueles 

que surgem, comumente, no Paraná em épocas de eleição”.4 

                                                 
2 Estes e outros dados podem ser obtidos em <http://www.jaimelerner.com/principal/index.asp> 
3 O Neoliberalismo no Paraná: um resgate histórico de Ederson Prestes Lima, Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG). 2005. 
4 Entrevista realizada por e-mail com Mário Messagi em 15 de outubro de 2007. 
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Já as eleições de 2002 foram acirradas. No Paraná, doze candidatos concorreram ao 

Governo, mas apenas quatro obtiveram votação expressiva. Foram eles Roberto Requião 

(PMDB), Álvaro Dias (PDT), Padre Roque (PT) e Beto Richa (PSDB). O PFL de Jaime Lerner 

apoiou o candidato Beto Richa. A decisão de apoiar um candidato do PSDB e não lançar 

candidato próprio, ocorreu diante do desgaste do governo Lerner com a população. 

Requião e Álvaro Dias ficaram para segundo turno. Requião adotou a postura de opositor, 

posição que mantinha no Senado quando emitia críticas ao governo Lerner. O apoio do PMDB 

nacional à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva também ajudou para a imagem de oposição 

do candidato Requião. 

A eleição para governador no Paraná foi marcada por uma série de enfrentamentos políticos que 

de certa forma tentaram pautar os jornais e demais meios de comunicação. Mas a mídia 

conseguiu manter uma forma pré-estabelecida de cobertura, e assim distanciou-se dos embates 

políticos.  

Em tese, Elza da Silva Filha (2006, p.298), ilustra o quadro estudado por ela, em pesquisa: “No 

caso em estudo, não há registros claros de pressões econômicas (por meio de anunciantes, por 

exemplo), nos produtos que as três redações entregaram diariamente a seus leitores. O campo 

político até tentava, de acordo com os relatos dos informantes, exercer pressão sobre os 

mecanismos de produção, mas as redações apresentaram resistências”.  

Após o primeiro turno, onde Álvaro Dias venceu com 31,40% dos votos, seguiu-se para o 

segundo turno contra Requião. Com 55,15%  votos, Requião derrotou Álvaro Dias e assumiu o 

governo em 2003. 

Roberto Requião assumiu, além do governo, muitas polêmicas. Posicionou-se contra os 

transgênicos e até mesmo proibiu o embarque dos mesmos no porto de Paranaguá. Opositores 

alegam que a medida serviu para estagnar o Porto de Paranaguá e desenvolver os estados 

vizinhos, como por exemplo, Santa Catarina e São Paulo. Já o governador defende o incentivo 

aos produtores que não utilizam genética modificada no plantio. 

Os opositores de Requião também o acusam de nepotismo no governo, uma vez que sua 

mulher, Maristela Requião, é a presidente do Museu Oscar Niemayer, o irmão, Maurício 

Requião, é Secretário Estadual da Educação e Eduardo Requião, também irmão do governador é 

superintendente do Porto de Paranaguá. 
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A relação entre o governador Roberto Requião e a mídia paranaense tornou-se difícil por 

muitos motivos. O governador acusa a mídia, em seus discursos, de favorecer a oposição e 

grandes monopólios como por exemplo as multinacionais. A mídia, por sua vez, o acusa de ser 

retrógrado e “populista”. E, ainda, critica as maneiras de Requião se dirigir à imprensa, com 

palavras fortes de repúdio. 

A Assessoria de Imprensa do governo, ao analisar a relação dos jornais com o governo, 

comenta que ao contrário do que parece, os jornais não adotaram uma posição crítica, e sim uma 

posição de enfrentamento diante de interesses econômicos.5 

Nesse sentido, aproxima-se do ponto de vista de Kepplinger (1973), pois explica que os 

meios de comunicação “tornaram-se um poder político que já não apenas reage, mas atua 

substancialmente e, ao definir o escorpo do que é politicamente possível como poder 

independente, participam indiretamente do governo” (1973, p. 61). 

Questões desta ordem ocupam as preocupações de Marcondes Filho, o qual intitula os 

jornalistas de “Cidadãos acima de qualquer suspeita”6 a partir de posturas  menos comprometidas 

com a discussão ética e a sempre tangente liberdade de imprensa como se ela garantisse o uso 

sem punições da palavra: “Eles agem segundo a mesma lógica dos antigos ideológos do 

capitalismo, tanto os fanáticos quanto os ingênuos, que traduziam a mínima crítica ao 

funcionamento do sistema como uma forma de ‘comunismo’ e, portanto, ameaça ao valor maior” 

(2000: p.131). 

Para se entender um pouco mais a natureza destas relações, ouvimos jornalistas das mais 

diferentes tendências.  

O colunista, Geraldo Mazza, um velho jornalista, membro da Academia Paranaense de 

Letras e que atua na Folha de Londrina e na Rádio CBN Curitiba, é um crítico do governo 

Requião. Durante entrevista realizada por telefone7, Mazza ironiza, dizendo que Requião fez o 

jornalismo exercer sua verdadeira função no Paraná, a função de investigar para tornar a vida 

política transparente à população. Descreve uma típica cena protagonizada por Requião na 

chamada “Escola de Governo”8 para ilustrar a relação entre o governador e os jornalistas. 

                                                 
5 Declaração, enviada por e-mail, por Teresa Martins, uma das assessoras de imprensa do Governo Requião. 
6 MARCONDES FILHO, Ciro. A Saga dos cães perdidos. São Paulo, SP: Hacker, 2000. 
 
7 Entrevista realizada por telefone no dia 25 de setembro de 2007. 
8 Reunião realizada semanalmente para discussão de pautas referentes à administração do Estado. Também 
conhecida popularmente como Escolinha. 
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“O Requião mandou fazer uma homenagem aos jornalistas, criou um prêmio para nós. 
Trata-se de uma estatueta com corpo de rato e cabeça de Severino Cavalcanti. Dia 
desses eu fui um dos merecedores do prêmio. Não temos do que reclamar, o governador 
nos trata com honradez”. 

 

Mário Messagi, historiador e jornalista, comenta esta relação dizendo que: “de início, o Estadinho 

(expressão atribuída ao jornal “O Estado do Paraná”) apoiava o governo e a Gazeta cobria as 

mazelas do governo, como nunca fez no governo Lerner. Depois, ele rompeu também com o 

Paulo Pimentel9 e começou apanhar dos dois jornais”.  

 

“Já quando assumiu o governo, o assessor Benedito Pires, de Comunicação, já comprou 
briga com os jornalistas do governo, colocando vários deles às disposição, desmontando 
a estrutura que o governo Lerner tinha montado e comprado briga até com o Sindicato 
dos Jornalistas”.10 

 

 Aniela Almeida, atual Presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, avalia a 

imprensa paranaense, de uma forma geral, atrelada aos interesses econômicos e políticos. Afirma 

que os jornais seguem a linha editorial que mais o favorece financeiramente, mas também 

considera que algumas vezes o interesse público é respeitado. Porém, é necessário que este ache 

interesse na divulgação, ou que seja publicado de forma neutra a fim de não comprometer o 

jornal. Dessa forma, a jornalista argumenta que Requião tem conhecimento desse processo na 

mídia e tentou combatê-lo. E acrescenta: “Entretanto as atitudes de Requião tornaram-se 

ditadoras demais”(...) 

“Nenhum jornal pode falar mal que está contra o governo. E o governador, como 
jornalista, esqueceu uma das funções do jornalismo é atender ao interesse público e uma 
das formas de se fazer isso é justamente fiscalizar o que é feito com o dinheiro público 
por seus governantes”.11 

 
 
 A Presidente do Sindijor-PR cita um exemplo de comportamento de Requião para ilustrar 

o cenário de confronto entre mídia e governo. Segundo a jornalista o governo adotou a prática de 

responder aos questionamentos da imprensa. Durante o mandato 2003 –2006, os índices de 

violência não eram repassados pela Secretaria de Segurança do Estado:  

“Quando as matérias eram publicadas sem a posição clara do governo, o governador e 
seus secretários divulgavam as informações armavam um circo com todas as 

                                                 
9 Proprietário do jornal “O Estado do Paraná”. 
10 Entrevista realizada por e-mail com jornalista Mário Messagi em 15 de outubro de 2007. 
11 Entrevista com a Presidente do Sindijor – PR, Aniela Almeida, realizada por e-mail no dia 24 de setembro de 
2007. 
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informações que os jornalistas requisitaram antes de fazer a matéria para desqualificar o 
trabalho dos mesmos”. 12 
 

Ainda há argumentos de que o governador usava a TV Educativa do Paraná para responder à imprensa e 

também para desmontar as matérias que criticavam o governo. O que torna-se equivocado diante de uma 

TV pública, cuja função é democratizar a informação: “Com esta atitude, o governo acaba agindo 

exatamente como os donos da mídia que ele tanto crítica”13. 

 

 Fábio Campana, jornalista e editor da Revista Idéias14, refere-se às atitudes de Requião 

como “lamentáveis”. Segundo Campana, “o governo Requião só quer elogios. Não aceita que a 

imprensa faça o seu trabalho, que é divulgar os fatos, sejam favoráveis ou não ao governo”.15 

 

O professor de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),  Marcelo Engel, 

atenta para a crise entre mídia e governo, relembrando seu começo entre a Gazeta do Povo (RPC) 

e Roberto Requião. Segundo Engel, o jornal pautava assuntos delicados como segurança pública 

e pedágio, este último, tema central da campanha de Requião à Governador em 2002: 

“Requião disse que abria os pedágios. Coisa de foi frontalmente contra os interesses das 
concessionários, principais anunciantes da mídia regional. As relações entre essa parte 
da mídia (Globo) com o governo deteriorava-se, até às vésperas da eleição quando, me 
parece, a Gazeta do Povo e a RPC optaram pelo outro candidato, numa campanha 
contra o Requião. Quase que ele perde a eleição”. 

 

Ainda segundo Engel, depois da ocorrência desses fatos, Requião criticou publicamente a 

presença da Gazeta do Povo e da RPC na cobertura de outros episódios, deixando de dar 

entrevistas para os jornalistas destes canais, e passando a prejudicar o trabalho deles. 

 

 A esposa de Requião e também Presidente do Museu Oscar Niemayer (MON), Maristela 

Requião, associa a turbulenta relação entre o governador e a Gazeta do Povo à cobertura do pleito 

que Requião concorria a reeleição em 2002. 

“A Gazeta do Povo se tornou quase que um jornal oficial da campanha do opositor. 
Afinal, foram cortadas as verbas que durante oito anos caíam como maná. E como diz o 

                                                 
12 Opinião de Aniela Almeida, presidente do Sindijor-PR. Entrevista realizada por e-mail no dia 24 de setembro de 
2007. 
 
13 Opinião de Aniela Almeida, presidente do Sindijor-PR. Entrevista realizada por e-mail no dia 24 de setembro de 
2007. 
14 Revista Curitibana com periodicidade quinzenal 
15 Opinião emitida na página 8 da Revista Idéias: Política, Economia & Cultura do Paraná. Nº70 de 23 de agosto de 
2007. 
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Requião, com o dinheiro que se despejava anteriormente nesses veículos de 
comunicação, foi possível fazer os programas sociais”.16 

 

Marcelo Engel, faz uma breve análise sobre as relações governo e mídia. Segundo ele, em seu 

primeiro mandato em 1991, Requião enfrentou greves de servidores públicos que foram as 

geradoras de problemas, o governador reagia com o mesmo jeito chamado de truculento, porém 

conseguiu manter uma relação com as mídias. 

Avalia também o período Lerner no governo, frisando que manteve boa relação com a imprensa, 

pois conseguiu mantê-la longe de uma série de escândalos como a venda do Banestado (Banco do 

Estado do Paraná) e a tentativa de privatização da Companhia de Energia Elétrica do Estado 

(Copel). “A grande imprensa paranaense tem um histórico de ser subserviente e conservadora em 

relação ao poder estadual”. 17 

 

 

Através dos pontos de vista expostos neste capítulo, visamos distintas opiniões sobre a 

relação entre política e meios de comunicação no Paraná. Segundo Charaudeau18 “as mídias não 

são a própria democracia, na realidade em que se pretende ser uma espécie de tribuna 

fiscalizatória (2006, p.19). Algumas opiniões expressas neste primeiro momento, espelham a 

convicção de Charadeau.  

Torna-se relevante refletir sobre o papel do discurso político no funcionamento desta 

relação entre mídia e governo. Essa categoria de discurso consiste na persuasão dos indivíduos. 

Ele pode ser pronunciado tanto pelos atores políticos, seus opositores, como pela própria mídia.  

“O discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo de máscaras. Toda palavra 
pronunciada no campo político deve ser tomada ao mesmo tempo pelo que ela diz e não 
diz”. (2006, p.3). 

 

 Observa-se pelas opiniões emitidas que os pontos de vista expressem-se através de 

discurso, cada um potencializado de modo direto ou indireto e este “imenso jogo” que se fez na 

esfera pública é que se volta para a construção dos “pontos de vista”. 

                                                 
16 Entrevista concedida à Revista Idéias em outubro de 2006. 
17 Entrevista concedida através de e-mail por Marcelo Engel no dia 7 de Outubro de 2007. 
18 Patrick Charaudeau é professor na Universidade de Paris-Nord (paris 13), diretor-fundador do Centro de Análise 
do Discurso (CAD) e, entre outras publicações é autor de Discurso político e co-editor com Dominique Maingueneau 
do Dicionário de análise do discurso, ambos pela contexto. 
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 Aprofundar essas questões exigem que se apresente um breve registro histórico sobre os 

meios aqui estudados. 
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Capítulo 2 - Revendo os jornais: um breve histórico 

 
Este capítulo resgata alguns momentos históricos dos três jornais analisados nesta pesquisa: 

Gazeta do Povo, Folha de Londrina e O Estado do Paraná.  

Para se entender a vida desses jornais é preciso levar em conta aspectos de outras instituições 

políticas, econômicas e sociais têm sobre os mesmos. Como assinalei, não se trata de uma 

história detalhada mas de alguns aspectos que parecem centrais para o objetivo desta monografia. 

 

 

 

Cada jornal busca no leitor uma relação, vínculo que se fez dia a dia. Por exemplo o título e 

logomarca de cada um procura identificar os signos que o vincule ao leitorado conforme assinala 

Landowski: “O Jornal se caracteriza como um instrumento excepcionalmente poderoso de 

integração dos múltiplos universos de referência que ele toma como objeto” (1992, p.118). 

 

Na logomarca da Gazeta do Povo conseguimos visualizar alguns desses traços de identificação 

com o leitor. A logomarca “simples”, sem slogam e com a denominação “do Povo” remetem à 

um jornal que busca se envolver e se identificar com o popular e ainda se apresentar como um 

espaço de mediação da opinião para o povo. Não é só um porta-voz, mas um jornal onde o povo 

tem vez e voz. 

Segundo Landowski (1992), “é preciso assumir de alguma maneira uma posição de leitura bem 

definida, em conformidade com um conjunto de simulacros emitidos pelo jornal e que se supõe 

representativos da competência alternativos fornecidos por outros jornais, dirigidos a outros 

leitorados possíveis”.  

O surgimento de um jornal “apolítico” 

 

 Segue-se breve registro histórico sobre a Gazeta do Povo. 

Benjamin Lins colocou em circulação o manifesto de Fundação da Gazeta do povo em 20 de 

janeiro de 1919 na cidade de Curitiba. Segundo Lins, tratava-se de um jornal “apolítico” e 

“independente”. No seu conteúdo defendia a imparcialidade do periódico. 
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O primeiro exemplar da Gazeta do Povo contava com seis páginas onde 40% do espaço estava 

destinado à publicidade. Apesar do manifesto de lançamento da Gazeta, o qual defendia a 

imparcialidade, a primeira página do jornal apoiava a candidatura de Ruy Barbosa à Presidência 

da República. 

Plácido e Silva, jornalista, juntamente com Benjamin Lins, idealizador do periódico, foi nomeado 

Secretário do Jornal logo na primeira edição da Gazeta. Após um pequeno período na Secretaria 

ele tornara-se o Presidente do jornal, onde permanece até 1962. Em 1942 foram revelados os 

fundos para o lançamento do jornal. Em discurso, Plácido, cita nomes de famílias ricas que 

compraram cotas para uma sociedade de compra da gráfica para a impressão do jornal. 

Na edição comemorativa de 73 anos do jornal, em 02 de fevereiro de 1992, a criação do jornal é 

citada da seguinte forma: “Benjamim Lins e De Plácido e Silva ao deflagrarem a saída deste 

jornal procuraram antecipadamente o apoio das classes conservadoras do Paraná, que na época 

eram formadas pelos proprietários dos grandes engenhos de erva-mate e industriais da madeira” 

(Gazeta do Povo, 2/2/1992:16). 

No período em que a Gazeta do Povo era lançada, Curitiba vivia um momento de crescimento. A 

população somava 40 mil habitantes. A Universidade Federal do Paraná formava suas primeiras 

turmas de profissionais. Criada em 1912, a instituição atraía estudantes de várias regiões do país e 

até mesmo imigrantes estrangeiros que buscavam abrigo no Brasil no período pós-guerra da 

Europa. Demais imigrantes eram atraídos para o Paraná devido à fácil obtenção de terras e 

trabalho. A economia crescente, com base na produção da erva-mate, garantia a sustentabilidade 

das famílias. 

Diante da dependência dessa economia exportadora, o jornalismo vivia uma autonomia relativa. 

Ao longo dos anos, a Gazeta do Povo se consolidou em Curitiba, em 1923 a sede do jornal estava 

na Rua XV de Novembro, no centro da cidade. As marcas editoriais eram locais e de prestação de 

serviço. O Jornal absorvia notícias do rádio e dos telegramas enviados pelas agencias de notícias 

os leitores encontravam essas informações no balcão de mármore na recepção do periódico – A 

Pedra da Gazeta, como era chamado de forma popular. 

A Gazeta do Povo buscava uma forma de interatividade com a comunidade, assim como a “pedra 

da Gazeta” a sacada do jornal também era utilizada para a divulgação da informação. Para os 

fatos mais importantes, os redatores usavam a voz na sacada para divulgar as notícias que seriam 

impressas e espalhadas na manhã seguinte. 
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Na década de 1960, a televisão chegava em Curitiba, nesse cenário os jornais impressos 

mantinham concorrência pela publicidade, já que a TV e o Jornal Última Hora19 ganhavam 

espaço e a preferência do público. 

Diante da crise econômica vivenciada no período A Gazeta, seus proprietários venderam o jornal 

para Edmundo Lemanski e seu respectivo sócio. “Em 1962, na metade do ano, ao assumir a 

Gazeta do Povo, Francisco da Cunha Pereira Filho reuniu o pessoal e expôs um plano de ação. 

Anunciou o fim dos ‘vales’ e o início da era ‘salários’ e ‘quinzenas’. Clóvis do Nascimento conta 

que tudo funcionou porque ‘nós acreditamos nele e ele – o nosso diretor – acreditou em nós. 

Passamos a formar quase uma família’” (Gazeta do Povo, 2 de fevereiro de 1992, edição 

comemorativa de 73 anos:7). 

Dentre as aquisições da empresa estão uma impressora off set, novidade na década de 1970, 

computadores que tornaram possível a primeira foto colorida na capa de um jornal no Estado do 

Paraná. No decorrer dos anos, os sócios da Gazeta do Povo compraram a TV Paranaense, canal 

12, de Curitiba, contando com mais um sócio, o empresário Roberto Marinho. Mais sete 

emissoras de televisão foram adquiridas e dessa forma, faziam toda a cobertura jornalística do 

Estado. O Jornal Diário da Tarde foi comprado na década de 1980, tratava-se do jornal mais 

antigo do estado. A Rede Paranaense de Comunicação (RPC) tornou-se a maior do Estado. 

Diante da forte audiência da Rede Globo, a Rede afiliada, consolidou ainda mais seus jornais com 

os anunciantes e população. 

A Gazeta do Povo foi o segundo jornal brasileiro a disponibilizar as notícias na internet em 1995, 

logo após o Jornal do Brasil que foi o pioneiro. 

No ano de 2002, a família Marinho rompe a sociedade com a Gazeta do Povo devido a interesses 

econômicos mais rentáveis com outro jornal impresso de Curitiba. A RPC mantém-se filiada à 

Rede Globo.  

A Rede Paranaense de Comunicação integra a Gazeta do Povo, Diário da Tarde, Jornal de 

Londrina - este último foi comprado em 2000- pela Rádio FM 98, de Curitiba e por oito 

emissoras de televisão, espalhadas no Estado, todas repetidoras da Rede Globo.  

                                                 
19 Jornal Carioca fundado em 12 de junho de 1951 pelo jornalista Samuel Wainer. O jornal Última Hora foi um 
marco na história do jornalismo brasileiro. 
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Segundo fontes consultadas, A Gazeta sempre manteve uma conduta de não discutir a política em 

suas páginas e também de não aceitar confrontos apesar de estar atrelada ao poder público sob 

forma de espaço para publicidade governamental.  

Mas nas eleições de 2002 o jornal muda essa prática e entra no confronto eleitoral. Período 

marcado por disputas de poder entre os candidatos. Após o resultado das urnas que elegeu 

Roberto Requião, as críticas emitidas pelo governador à Rede Paranaense de Comunicação 

fizeram com que o jornal mantivesse respostas em suas páginas.  

O Governador Roberto Requião utiliza acusações verbais contra o jornal, matérias pagas e  

dispõe da TV Educativa para responder  à imprensa 

Um dos casos mais “fervorosos” desses embates foi a distribuição de outdoores por parte do 

PMDB com a seguinte frase: “A Gazeta do Povo mente”, em toda capital paranaense. A frase dos 

outdoores referia-se a uma publicação feita pela Gazeta do Povo, a qual descrevia a má qualidade 

das praia do Paraná. O jornal responde através de texto publicado em sua própria edição que 

afirma:“Ter de conviver com um governador temperamental ou truculento não chega a ser um 

fardo insuportável, é apenas bizarro. No futuro, quando se escrever a história de nossa época, 

algumas das atitudes que hoje chocam por sua agressividade inócua, destrutiva e gratuita, talvez 

não mereçam sequer atenção. Terão sido apenas um acidente de percurso, uma perturbação 

menor a afetar o espírito daqueles que – como a Gazeta do Povo, seus dirigentes e seus 

profissionais – amam realmente este estado e respeitam a inteligência de sua população” (Gazeta 

do Povo, 8 de fevereiro de 2006) 

Atualmente, a Gazeta é o maior jornal do Paraná com tiragem média de 50 mil exemplares de 

Segunda a Sábado e 105 mil aos domingos. O sócio majoritário da rede é Francisco da Cunha 

Pereira Filho e conta com os seguintes vice presidentes: Ana Amélia Filizola, Guilherme Cunha 

Pereira, Mariano Lemanski e Edvaldo de Melo. A direção de jornalismo está a cargo de Nelson 

Souza Filho. Francisco Camargo e Oscar Rocker Neto são os editores-chefes da redação. 

Em Abril de 2007 foi adquirido pelas Organizações Globo: A RPC TV Paranaense, Rádio 98 FM 

Curitiba, Rádio Globo FM – Curitiba, Rádio Globo – AM – Curitiba e CBN Curitiba também 

foram adquiridas na mesma data pela corporação.  

A RPC ainda possui outro jornal impresso chamado “Jornal de Londrina”; oito canais de 

televisão: TV Cataratas em Foz do Iguaçú, TV Coroados em Londrina, TV Cultura em Maringá, 
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TV Esplanada em Ponta Grossa, TV Guairacá em Guarapuava, TV Imagem em Paranavaí, TV 

Oeste na cidade de Cascavel e a TV Paranaense na capital, Curitiba. 

A “Gazeta do Povo” é impressa e editada na capital. Mantém uma média de 50 a 60 páginas 

durante a semana e 105 nos domingos. O espaço destinado à publicidade é de 33%. O modelo 

standart engloba em seu primeiro caderno a capa com manchete e os assuntos em destaque do 

dia; a “Gazetinha”; “Paraná” o qual destaca assuntos de todo o estado. Paraná-Política onde 

também encontra-se a editoria política do jornal, são voltados para os assuntos referentes a 

política à nível estadual. O editorial chamado de “Opinião do jornal” também aborda, na maioria 

das edições, opiniões políticas. 

A Gazeta edita um total de 4 cadernos fixos e 12 que circulam em dias diferentes. 

No segundo caderno os leitores encontram três sessões: “Brasil”, com assuntos a nível nacional; 

“Economia” e “Mundo”. O terceiro caderno é dedicado as notícias do esporte. O “Caderno G” é o 

quarto suplemento do impresso e descreve variedades. 

Além dos cadernos fixos, cada dia da semana um suplemento especial é publicado. Na segunda-

feira é a vez da “Informática” e “Vestibular”.  

Em apenas uma terça-feira de cada mês os cadernos: “Consumidor” e “Rural” são vinculados. 

Nas quartas-feiras os cadernos “Imóveis” e “Automóveis” integram o jornal.Quinta-feira é o dia 

do “Turismo”. 

Nos finais de semana são distribuidos em suas páginas os cadernos “Gastronomia”, “Gazetinha” 

e “Animal”, edição de Sábado. Aos domingos os cadernos “Viver Bem” e Revista da TV”. 

 

O título, slogan e logomarca da “Folha de Londrina” trazem cores e detalhes de diagramação. O 

slogam “O jornal do Paraná” remete ao fato do jornal pertencer à cidade de Londrina mas fazer a 

cobertura de algo mais amplo e universal, como no caso do Estado do Paraná. É uma forma de 

atrair o leitor ao definir-se não apenas como o jornal de Londrina, mas que se apresenta mais 

amplamente como um jornal tão paranaense quanto de Londrina. Assim o jornal se apresenta com 

características que o eleva ao tipo de existência que transcende ao que seria sua sede jurídica.   

Sob sua forma clássica e como seu título indica, é do mundo que o ‘jornal de 
referencia’, que aqui nos serve naturalmente de referencia, pretende ser a testemunha e 
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o cronista do mundo ao mesmo tempo como universalidade e como objetalidade, se 
assim podemos dizer. Esses dois traços se definem, é claro, não no absoluto mas por 
oposição à tendência localizante e subjetivante. (1992,p.119) 

 

Jornal do interior, com influência estadual 

 

A “Folha de Londrina” é editado na segunda maior cidade do interior do estado. A população 

conta com mais de 500 mil habitantes e fica a 369Km da capital, Curitiba. Londrina exerce 

influencia significativa sobre todo os Estado do Paraná. É a quarta cidade mais importante da 

região sul do Brasil. O solo é fértil, o que intensifica o cultivo da agricultura, além do café, hoje 

se planta milho, trigo, algodão, arroz, cana de açúcar, soja, frutas e hortaliças. 

 Além da agricultura, a cidade é polo industrial. Londrina também se destaca no setor de 

comércio e prestação de serviços. A Universidade Estadual de Londrina é uma das maiores do 

país e juntamente com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná atrai estudantes de todo o 

Brasil. 

 A Folha de Londrina apesar de ser um jornal do interior, disputa com os demais a posição de um 

jornal “formador de opinião” por sua busca de circulação em todo o estado. José Eduardo de 

Andrade Vieira, dono do jornal, ex-dono do Banco Bamerindos, hoje HSBC,  foi senador e, no 

segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso ele torna-se ministro. No ano de 

2002 Vieira não obteve legenda para concorrer ao governo do estado e afastou-se da política 

partidária. 

 

No dia 13 de novembro de 1948, circulou a primeira edição do semanário Folha de Londrina, 

com quatro páginas. Criado por João Milanez, nascido em Turvo, Santa Catarina, filho de 

imigrantes italianos. Londrina contava com 20 mil habitantes no final da década de 40, período 

em que Milanez desembarcou na cidade. Após ouvir a sugestão de um amigo, ele investe algumas 

economias para a abertura do jornal, que contava com uma mesa, duas cadeiras e uma máquina 

de escrever, além de três caixas de tipos para composição manual. A Folha, inicialmente semanal, 

tornou-se diária após a aquisição de uma rotativa plana. 

Diante do crescimento da região norte do Paraná, a Folha de Londrina tornou-se um veículo 

regional, defendendo os interesses daquela comunidade, principalmente a melhorias das estradas. 
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A distancia da capital e a forte economia ajudou o jornal a conquistar espaço na publicidade. A 

administração municipal inúmeras vezes nomeou a Folha como órgão oficial para publicação de 

editais e demais documentos. 

No final da década de 80, a Folha de Londrina circulava em mais de 500 localidades. O jornal era 

distribuído por uma vasta frota de carros em todo o Paraná, parte de Santa Catarina, Sul de São 

Paulo e no Mato Grosso do Sul. A tiragem era de 45 mil exemplares durante a semana e até 60 

mil nos domingos. Nesse período, a empresa compra três emissoras de rádio em Londrina e 

instala uma TV chamada Tarobá, na cidade de Cascavel, região Oeste do Paraná. 

 

Na década de 90, a Folha passou por uma crise que provinha da má administração dos sobrinhos 

de Milanez. O trabalho era baseado em permuta com demais empresas, o que baixava a 

lucratividade. Apesar de se manter na administração da Folha de Londrina até 2002, Milanez 

passou o poder para a mão dos sobrinhos e em 1992. Procurou ajuda do Senador José Eduardo de 

Andrade Vieira, que aceitou a proposta de ser sócio minoritário. Vieira era da bancada do PTB e 

não poderia assumir cargo administrativo. Diante das dificuldades financeiras do periódico, ele 

admite o sobrinho, João Antonio Vieira Filho, como administrador.  A pretensão da nova 

administração era alavancar o jornal como o terceiro maior da América Latina. Medidas foram 

tomadas, a Folha de Londrina passou a circular apenas no norte e na própria cidade, para a capital 

e demais regiões era distribuída a Folha do Paraná. 

Em 1998, a crise foi agravada devido a fatores econômicos, como o câmbio que tornou a matéria 

prima do jornal mais cara. Cortes de cores, papel, funcionários e sucursais foram feitas como 

medida de emergência. Andrade Vieira completou seu mandato de senador e retomou as 

atividades dentro das empresas. As rádios e emissoras de televisão foram vendidas ou entregues 

para pagamentos de dívidas. 

Somente em 2002 o jornal retoma uma estabilidade economica e administrativa. As quatro 

edições diárias foram cortadas e o jornal manteve A Folha de Londrina com uma edição diária. O 

jornal manteve as edições mais voltadas para a população da cidade de Londrina. 

 

Atualmente, o jornal apresenta a média de 58 páginas durante a semana e de 76 páginas nos finais 

de semana. Sendo em média 30% do espaço destinado à Publicidade. Nas edições diárias, o leitor 

encontra sessões de “Política”, onde são abordados os temas políticos a nível municipal, estadual, 
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nacional; “Geral”, “Mundo”, “Esportes”, “Folha 2”, “Opinião da Folha”, “Cidades”, “Especial”, 

“Indicadores”, “Folha Curitiba”, “Índice” e “Últimas”. 

Além dos cadernos diários, nos finais de semana, a Folha publica cadernos especiais: “Carro e 

Cia” na Segunda-feira, “Turismo” todas as terças-feiras, “Imobiliária e Cia” quartas-feiras, 

“Folha da Sexta”,  “Folha Rural” quintas-feiras, “Folha Gente” e  “Folha Cidadania” aos 

domingos. 

 

 

 

 

O título “O Estado do Paraná”, descrito na logomarca acima aparentemente busca identidade que 

usa a construção em equivalência com o próprio Estado de fato. O azul de fundo remete a uma 

das cores em maior evidência na bandeira do Paraná. A ausência de um slogam também trazem 

privilégios ao nome que o torna uma espécie de “jornal oficial” do Estado, ou pelo menos tenta 

fazer essa apologia. 

Institucionalmente, a coisa é óbvia: o jornal é uma empresa jurídica, de um estatuto e de 
uma razão social que garantem sua individualidade ante o direito e ante terceiros. Há 
mais, porém: o jornal precisa possuir também o que se chama uma imagem de marca, 
que o identifique no plano da comunicação social. (1992, p.118) 

 

Ainda segundo Landowski, o jornal precisa que além do simples reconhecimento jurídico, uma 

entidade figurativamente reconhecível tome corpo detrás do seu título: é preciso que o jornal se 

afirme socialmente como um sujeito semiótico. 

 

O jornal em “defesa da situação” 

 

O “Estado do Paraná” mantém sua edição na capital, Curitiba. Pertence ao Grupo Paulo Pimentel, 

filiado ao SBT. O grupo também é dono de quatro emissoras de televisão e mais um jornal 

impresso. O nome do proprietário foi dado ao grupo. Paulo Pimentel foi governador do estado 

entre 1966 e 1970, ex-deputado federal e candidato a senador em 2002 pelo PMDB, mas não se 
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elegeu. No período, Pimentel era da mesma chapa do então governador Roberto Requião que o 

admitiu como Presidente da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL). Diante do 

cargo, Pimentel teve de se afastar da direção do grupo de comunicação. 

 

 

Criado em 17 de julho de 1951 diante da oposição sofrida pelo governador do Paraná, Bento 

Munhoz da Rocha Neto, por todos os jornais que circulavam em Curitiba. O jornal O Dia, era 

propriedade de seu inimigo político Moysés Lupion, que detinha também 50% do capital da 

Gazeta do Povo enquanto o Diário da Tarde era controlado por outro grupo rival. Segundo o 

jornalista João de Deus Freitas Netto, essa foi a principal justificativa para o surgimento de O 

Estado do Paraná. Freitas foi diretor de redação do jornal desde seu nascimento até 1968. 

A condição de ter nascido com um claro posicionamento político é reconhecida pelo próprio 

jornal. Na edição comemorativa de seus 50 anos lê-se: “Fundado para dar sustentação ao 

governador Bento Munhoz da Rocha Neto...” (O Estado do Paraná, terça-feira, 17 de julho de 

2001, suplemento especial 50 anos:5). 

O Jornal foi criado em Curitiba que mantinha em torno de 180 mil habitantes, os imigrantes eram 

maioria de origem polonesa e ucraniana, devido ao término da Segunda Guerra Mundial, o 

Paraná e o Brasil viviam um período de liberdade até o golpe de 1964. Nesse período de 

ascenssão e com o apoio do governo o Jornal Estado do Paraná aproveitou para aumentar sua 

tiragem e circulação. 

Já na década de 1960 o Jornal entra em crise – como a maioria dos periódicos – e um dos sócios 

resolve vender suas ações para o deputado federal João Ribeiro, que queria ser candidato à 

sucessão do governador Ney Braga. Diante de desentendimentos entre os sócios do jornal que 

perduraram por meses, a decisão foi pela venda integral ao Secretário de Agricultura do Estado, 

Paulo Cruz Pimentel.  

Pimentel mantinha o cargo graças a seu sogro, um latifundiário que pressionou o governo para 

admitir o genro na Secretaria da Agricultura. Dessa maneira, Pimentel era responsável pela 

distribuição de verbas para a Publicidade e decidia onde seria investido. 

O dinheiro usado para a compra do jornal, “O Estado do Paraná” também provinha de 

investimentos de diversos fazendeiros da cidade de Curitiba e região. 

Na década de 1960, o jornal adquire um novo parque gráfico, tornando-o mais moderno.  
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Pimentel concorre às eleições de 1965 para Governador do Paraná e vence. Assume no ano de 

1966 e permanece no cargo até 1970. 

Em 1967, comprou a Rádio Guaraicá e a TV Iguaçu, canal 4. Em 1969 adquiriu a TV Tibagi na 

cidade de Apucarama, região norte do estado. Nesse período a TV Tibagi transmitia o sinal da 

Rede Globo. 

O Grupo Paulo Pimentel era o líder em vendas e verbas de publicidade da época, no Paraná. 

No início da década de 70, o Grupo passa por uma crise. Pimentel não aceita apoiar o candidato 

indicado ao governo do Estado do Paraná pelo então presidente Médici. Leon Peres, o indicado, 

vai até o presidente e afirma que não poderá governar com a imprensa voltada contra ele. Nesse 

momento, Emílio Médice institui a censura prévia a jornais, livros e revistas. 

 O jornal “O Estado do Paraná” foi o primeiro a manter um agente da Polícia Federal em 

sua redação com intuito de avaliar o conteúdo e censurar, se necessário. Mussa José de Assis – 

atual chefe de Redação – era o redator do período e optava por deixar em branco os espaços 

censurados. 

 Em 1971, o governador em exercício foi afastado por corrupção, amenizando a censura 

aos jornais. Nos próximos governos a censura manteve-se presente e o jornal não tinha a 

possibilidade de reivindicar. 

 No decorrer dos anos, a TV Iguaçu perdeu o acordo de transmissão da programação da 

Rede Globo para a RPC. Nesse período, Pimentel acusa seu concorrente, Ney Braga,  de 

contribuir para a quebra de contrato e também para a anulação de transmissão da Rádio Iguaçu, 

antiga Guairacá. 

 “Foi um período de grandes lutas contra os prepotentes, contra o arbítrio e, sobretudo, 

contra os desmandos da administração pública. E por isso, sofremos em várias oportunidades, as 

agressões dos regimes despóticos. Apesar de tudo, sobreviveu o jornal, defendendo os ideais da 

democracia e os direitos do homem em sua plenitude” (Paulo Pimentel em O Estado do Paraná, 

edição especial de 40 anos, Curitiba, 17 de julho de 1991).  

O Grupo Paulo Pimentel controla dois jornais curitibanos e quatro emissoras de televisão, todas 

repetidoras do SBT. 

Em 2002 Pimentel concorreu ao Senado pelo PMDB, e assim afastou-se da presidência do grupo. 

Ele não conseguiu a vitória e assumiu o cargo de Presidente da Companhia Paranaense de 
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Energia (COPEL). Pimentel permaneceu na COPEL até 2005 quando retomou as atividades nas 

empresas do Grupo de comunicação. 

O Estado do Paraná mantém uma tiragem de 40 mil expemplares com 35 páginas nos dias de 

semana,  uma média de 50 mil com 40 páginas nos finais de semana, sendo 40% o espaço 

destinado à Publicidade e 60% à Informação. O impresso é distribuido para todo o estado. 

O jornal apresenta diariamente as seguintes sessões: “Cidades”, “Economia”, “Esportes”, 

“Internacional”, “Nacional”, “Opinião”,  “Política”, “Polícia”, “Variedades”. 

Nos finais de semana o jornal engloba cadernos especiais: “Agenda, Artes e espetáculos”, 

“Automóveis”, “Cinema”, “Ciência e Tecnoçogia”, “Direito e Justiça”, “Educação”, “Extra”, 

“Rural”,  “Televisão”, “Viagens e Turismo”, “Vida e Saúde”. 

 

Estrutura dos meios de comunicação do Paraná 

Para se entender melhor as características da mídia impressa paranaense, nos três jornais aqui 

estudados, reúne-se no gráfico abaixo algumas características organizacionais que pertencem a 

grupos econômicos que se desdobram em vários meios de comunicação. 

                     

 

Conforme informa a tabela, a mídia paranaense divide-se em dois grandes grupos de 

Comunicação. 
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 A Rede Paranaense de Comunicação – RPC nasceu no ano 2000 da fusão de oito 

emissoras filiadas a Rede Globo, dois impressos, uma rádio e o portal TudoParaná (atualmente 

rpc.com.br). Além da “Gazeta do Povo”, o grupo mantém o Jornal de Londrina que é o primeiro 

diário gratuito e direcionado do Paraná. 

A Rádio 98 FM é direcionada ao público jovem com programação musical. A Rádio Globo FM 

Curitiba apresenta jornalismo e música. 

 A Rede Paranaense de Comunicação – RPC – engloba oito canais de televisão, entre elas: TV 

Cataratas – Foz do Iguaçú; TV Coroados – Londrina; TV Cultura – Maringá; TV Esplanada – 

Ponta Grossa; TV Guairacá – Guarapuava, TV Imagem – Paranavaí; TV Oeste – Cascavel e TV 

Paranaense – Curitiba. Todos transmitem o sinal da Rede Globo. 

 

 

O Grupo Paulo Pimentel é o mais antigo, criado em 1962, através da compra da Editora “O 

Estado do Paraná” e também dos jornais publicados por ela, que são “O Estado do Paraná” e 

“Tribuna do Paraná”. Já em 1967, o Grupo inaugurou o seu primeiro canal de TV na cidade de 

Curitiba, chamado TV Iguaçú. A expansão seguiu-se com a criação da TV Tibagi em 1969 na 

cidade de Apucarama, TV Naipi em Foz de Iguaçú no ano de 1985 e a TV Cidade, Londrina em 

1989. Na internet o Portal Paraná-on line dispões as notícias em tempo real. 

 

2.1 – Publicidade governamental e a vida financeira dos jornais 

 

Os jornais vivem de suas vendas avulsas e assinaturas, a partir de suas tiragens semanais e de 

finais de semana. Além disso, a publicidade, e de modo especial a governamental, tem importante 

papel na sustentabilidade dos jornais. 

Para tanto, se faz necessário um breve resgate dos aspectos tomados como prioritários na 

divulgação e investimentos com publicidade dos dois governos. 

A administração de Jaime Lerner foi marcada por grandes investimentos em publicidade.  

Os investimentos em publicidade e propaganda nos jornais em questão nesta pesquisa, por parte 
de ambos os governos, estão descritos na tabela abaixo: 
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Entre investimentos com jornais, revistas, televisão, rádios, outdoor, painéis, 

comunicadores, fornecedores, produtoras e gráficas o Governo de Jaime Lerner gastou um total 

de R$650.385.929 no período de 1999 a 2002, o valor corrigido fica em torno de 

R$1.459.465.863. Em contraponto, o governo de Roberto Requião no período de 2003 a 2006 

gastou R$189.793.305, hoje ficaria em torno de R$203.470.962. 

Um bilhão, duzentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil e 

novecentos e um reais (R$1. 255 994 901) o Governo de Jaime Lerner investiu a mais que o de 

Roberto Requião. 

No Governo Lerner, o Estado mantinha a Assessoria de Imprensa focada nas ações do governo, 

porém, utilizando mais de divulgação publicitária do que de meios de assessoria jornalística. 

O Ministério Publico iniciou junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), investigação sobre 

esses gastos diante dos números apresentados em 2002. Foram 80 milhões de reais gastos com 

publicidade. O Ministério Publico identificou 4 milhões gastos com publicidade e propaganda 

sem autorização legal. 

O ex-secretário de Estado da Comunicação Social, Deonilson Rodo, falou à imprensa que os 4 

milhões que o Ministério Publico junto ao TCE acreditavam terem sido gastos sem autorização se 

referiam à publicidade legal: os editais da administração pública. Nesse caso, o ex-secretário 

explica que não existe a obrigação de o material passar por uma agência e a contratação é feita de 
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forma direta, ou seja, sem o documento prévio que antecede as demais despesas com 

propaganda.20  

As seis agências de publicidade que trabalhavam para o Governo de Jaime Lerner tiveram seus 

contratos, com o poder público, cancelados na nova administração em janeiro de 2003. Master 

Comunicação e Marketing, Heads, Opus Múltipla, Loducca Publicidade, Get! e Propeg foram as 

agências que tiveram o cancelamento de contrato. 

Após assumir o Governo do Estado do Paraná, Roberto Requião mudou a concepção da 

Assessoria de Imprensa do Governo. Rompeu contratos com Agências  de Publicidade que 

realizavam a divulgação de ações do governo anterior e investiu na idéia de uma Assessoria de 

Imprensa eficiente na distribuição de notícias. 

Segundo investigações do Ministério Público, o Governo Jaime Lerner, gastou com em 

propaganda governamental, até o ano de 2002, mais de 86 milhões de reais, sendo que 7,43% 

destes valores serviram como pagamento de reportagens em 76 veículos de comunicação. Apesar 

da prática ser legal, a ANJ (Associação Nacional dos Jornais) a condena no seu código de ética. 

A propósito desta questão, no site Observatório da Imprensa, o jornalista Fernando 

Rodrigues expõe seu ponto de vista com relação a essa prática. 

                                                 
20 Fonte:Folha de Londrina, terça-feira, 22 de julho de 2003  
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A existência de ‘matérias pagas’, como diz o jargão jornalístico, é uma prática 
disseminada no Brasil, sobretudo em publicações de pequeno e médio portes. O país 
não tem uma mídia regional forte nem com independência financeira. Parte dos jornais 
e das revistas aceita dinheiro para divulgar como ‘reportagem’ informação de interesse 
de políticos ou empresas. Não havia registro até hoje, porém, de tantas ‘matérias pagas’ 
comprovadas com notas fiscais como nesse caso do Paraná.21 

 

O código de ética da ANJ condena essa prática e a regra estabelece que cada jornal 

identifique a reportagem quando ela for paga ou quando expresse opinião editorial. Treze jornais 

são filiados a ANJ no Estado do Paraná. Entre os quatro jornais que venderam espaço para 

‘reportagens pagas’ para o Governo está o ‘Estado do Paraná’ (Curitiba), o qual está sendo 

utilizado como fonte nesta pesquisa. Os demais jornais são: ‘Diário dos Campos’ (Ponta Grossa), 

‘Diário Popular’ (Curitiba) e Tribuna do Norte (Apucarana). 

Nesse caso específico, de ‘vendas de reportagem’ no Estado no Paraná, três agências de 

publicidade intermediaram o negócio. Loducca, Opus Múltipla e Master ao realizarem essa 

negociata, exercem um direito adquirido por meio de licitação pública, ou seja, o governo fez 

acordo com essas empresas de publicidade e nos valores aprovados na licitação estavam 

embutidos os valores das ‘reportagens pagas’. 

As agências lucravam 20% do valor investido em publicidade, apenas para emitirem as 

notas fiscais, pois os textos eram produzidos pelos veículos ou por representantes do governo. 

Isso significa que o processo de produção de opinião passa por complexas circunstâncias 

e condicionamentos econômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Texto na íntegra em: www.observatoriodaimprensa.com.br 
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Capítulo 3 – Comunicação Governamental do Paraná 

 

Este capítulo descreve o Sistema de Comunicação do Governo Roberto Requião no período de 

2003 a 2006. Apoia-se em informações fragmentadas, na ausência de documentos institucionais, 

ou não, e que já estejam consolidadas. Segundo informações oficiais, não há um organograma ou 

filosofia explicitada em documentos para o desenvolvimento das atividades, mas sim uma prática 

adaptada aos interesses do Governo. O modelo em funcionamento reúne três atores: o governo, 

que deseja divulgar suas ações; a imprensa que faz a cobertura do governo e utiliza a Assessoria 

de Imprensa do Palácio Iguaçú como fonte oficial para elaboração de pautas e agendamentos; e 

ainda a população que recebe informações tanto oficiais, quanto da imprensa, enquanto 

consumidora dos jornais e usuária do serviço do Estado. 

Face à inexistência de documentos institucionais, recuperei informações que me possibilitaram 

rastrear, a meu modo, o que seria o modelo de comunicação e que se apresenta no formato de 

organograma que se segue22. Trata-se de um modelo, conforme veremos, clássico que de alguma 

forma reproduz matrizes de funcionamento de instituição de comunicação governamental, já 

existentes. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 
22 Segundo CURY,Antonio:Organização e Métodos: uma Visão Holística. São Paulo: Atlas, 2002. O organograma 
é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. O organograma mostra a disposição dos órgãos e 
setores, a hierarquia e as relações de comunicação existente entre eles. Será utilizado o organograma clássico que é 
elaborado na vertical e com retângulos que representam os órgãos e linhas que ligam de forma hierárquica a 
comunicação entre eles. Quanto mais no topo do organograma, mais importante é o orgão. 
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Como se pode observar, a matriz e o organograma que estabelece o modelo 

governamental do Paraná é bastante complexo devido aos seguintes fatores: 

· Existe uma estrutura coordenadora de todos os setores comunicacionais do governo, 

do qual resultam diretrizes, orientações e execuções de ordem política. 

· A matriz em si é mais do que uma assessoria de comunicação integrada, pois além dos 

serviços destas, reúne estações de Rádio e TV, agência de notícias, Rádio e TV do 

palácio para a cobertura do governador, e ainda, o Portal Latino-americano. 
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· Essa matriz desdobra-se junto a pelo menos 34 setores do governo, entre eles, 

Secretarias de Estado, empresas de economia mista, estatais, setores jurídicos, 

culturais, desportivos, onde entre os quais encontram-se a imprensa. 

 

 Foi designado um assessor de imprensa para cada Secretaria de Estado para desenvolver a 

agenda do Secretariado, criar press releases e repassar as informações para a Agência Estadual de 

Notícias (AEN) que faz a cobertura dos acontecimentos governamentais e às dispõe na internet 

em formato de notícia para o público em geral e em especial a mídia. 

Na AEN, uma equipe de jornalistas acompanha as pautas, baseados nos dados enviados pelas 

Secretarias. A prioridade de divulgação é para as ações do Governo e agenda do governador 

Roberto Requião. 

A Agência Estadual de Notícias engloba um núcleo de fotografia, rádio, televisão e notícias on 

line. Benedito Pires, assessor do Goverandor Roberto Requião, é o responsável pela Agência e 

declara: “Os profissionais que atuam na AEN têm cargos comissionados ou já fazem parte do 

quadro de jornalistas do Estado. Trabalhamos em dois períodos: de tarde são 10 jornalistas , com 

3 pessoas no apoio ( responsáveis pela colocação das matérias na internet, com fotos, som e 

imagens) e mais 3 jornalistas pela manhã com 2 apoios”.23 

 

Os textos e fotos são publicados no site da agência: http://www.aenoticias.pr.gov.br/  

A própria AEN encaminha as notícias para a equipe de Rádio do Palácio. Lá os jornalistas 

transcrevem as informações para o formato de radiojornalismo, gravam e editam. As matérias 

prontas são distribuídas via internet para mais de 300 rádios do Paraná que as utilizam durante a 

programação diária. Não existe distribuição direta para os jornais, pois são eles que buscam as 

pautas disponíveis no site da agência. 

Segundo Martha Feldens24, Editora chefe da AEN, o fluxo de informações é muito grande 

devido ao grande número de Secretarias e também ao governador que desempenha papel muito 

atuante na agenda do governo, mas, segundo ela, a equipe consegue realizar uma cobertura de 

qualidade. Para os textos, a exigência da Editora é o padrão do manual da Folha de São Paulo, 

pois ela atribui objetividade na maneira de desenvolver o texto para que o leitor entenda com 

                                                 
23 Informações cedidas por Teresa Martins via e-mail em 11 de outubro de 2007. 
24 Informações cedidas por Martha Feldens, na AEN no dia 12 de julho de 2007. 
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clareza .25 Explico para o leitor que não há um controle de aproveitamento do conteúdo exposto 

no site da AEN, entretanto quando questionada Martha afirma que os jornalistas já criaram o 

hábito de procurar as notícias no site da agência. 

A AEN não trabalha com envio de press-releases, apenas com divulgação pela internet de 

notícias. A média é de 20 notícias por dia. Além disso, o site oferece o serviço de pautas on line, 

que é onde fica disponível cada evento, ação, etc. do governo. As assessorias de cada Secretaria 

produzem notícias que são divulgadas nas respectivas páginas on line, após são enviadas para a 

AEN onde, dependendo da qualidade dos textos, são utilizadas na íntegra ou editadas para 

publicação. Os fatos que podem ocasionar notícias mais cobiçadas são acompanhados 

diretamente pela equipe da AEN. Segundo Teresa Martins, assessora de comunicação do 

Governo Requião, não há um controle de aproveitamento do que é divulgado no site da agência 

por meio da imprensa, mas ela afirma que a AEN é uma ferramenta bastante utilizada: “Sabemos, 

por meio da Celepar, que administra a página do governo do Paraná com software livre, que 

nossa página de notícias é a mais acessada do site. Não existem números que comprovem os 

acessos. Sabemos, porém, que quando são colocados medidores de acessos em nossa página de 

notícias, a AEN chega a superar índices de páginas como a do Detran ( IPVA, licenciamentos e 

outros)- uma das mais procuradas pelos internautas em buscas de serviços espécificos do 

Departamento de Trânsito do Paraná”. 26 

A equipe da TV Palácio torna-se mais independente devido à necessidade de imagens. Dessa 

forma, a AEN repassa apenas pautas para TV. Mas a cobertura é feita com ênfase na agenda do 

Governador Roberto Requião. 

Marta Feldens afirma que a imprensa paranaense se pauta nas informações governamentais da 

agencia de notícias do Estado, pois a mídia já criou o hábito de consultar a página da AEN. Fotos, 

vídeos e artigos também ficam à disposição da imprensa e público em geral. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Informações cedidas por Martha Feldens em entrevista realizada na Agência Estadual de Notícias no Palácio 
Iguaçú em Curitiba – PR. 
26 Informações provenientes de Teresa Martins por e-mail em 11 de outubro de 2007. 
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Imagem ilustrativa da página da Agência Estadual de Notícias. 

Além de abastecer a imprensa em Geral, a agência também repassa informações para o Sistema 

de radiodifusão que distribuem para as demais rádios da cidade e estado. 

 Segundo Teresa Martins, uma das assessoras de imprensa do Estado, em 2003, quando 

assumiu Roberto Requião o governo, a rede de fibra ótica para banda larga já estava instalada no 

Palácio Iguaçu e demais secretarias e orgãos do governo, o que permitiu a criação de uma página 

do governo na internet com vários serviços, entre os quais, o da agência de notícias. A conexão 

mais rápida aliada a uma página repleta de serviços públicos, acabou ampliando em muito a 

leitura das páginas governamentais. 27 

Além da estrutura de comunicação interna do Palácio, o governo distribui informações através de 

duas estatais, a Rádio e a TV Educativa. Nesses dois meios a ênfase de publicação é para a 

agenda do Governador, políticas públicas do Governo e ações do secretariado. 

As publicações referentes às estatais como a Companhia de Energia Elétrica do Paraná (COPEL) 

e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) são feitas através de Publicidade e 

Propaganda que possui um núcleo no próprio Palácio Iguaçú. O núcleo é composto por 

profissionais de mídia rádio, TV, impresso e mídia exterior. 

 

                                                 
27 Teresa Martins enviou as informações citadas por e-mail no dia 3 de setembro de 2007. 
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O Paraná não é um estado que está inventando o Sistema de Comunicação, pois este sistema está 

presente ao longo dos anos na administração governamental. 

Entretanto, os governos mais recentes têm se preocupado com a comunicação governamental. Os 

números do atual governo de Roberto Requião são um exemplo do investimento que se dá para 

esse setor. A Lei Orçamentária anual para o Sistema de Comunicação determina R$8,2 milhões, 

dos quais R$6,1 milhões são para o pagamento dos jornalistas e demais assessores, R$1,44 

milhão para manutenção de equipamentos, R$500 mil para outras despesas e R$200,00 para 

investimentos. 

Chama a atenção pela sofisticação do Sistema de Comunicação do Governo, cujas características 

principais são a existência de um sistema que perpassa toda administração pública, por ele ser 

intermidiático, utiliza a internet e passa até a Secretaria Especial de Corregedoria e Ouvidoria 

Geral (Seoge) que desempenha seu papel atribuindo interatividade com a população, a ouvidoria 

recebe solicitações via internet e emite para o setor responsável; e a característica mais marcante 

que apresenta a figura do governador como marca principal dessa política de comunicação. 

 Apenas a título de ilustração recordamos que resultam dessas atividades comunicacionais 

os seguintes produtos: avisos de pautas, notícias e fotografias publicadas na AEN; notícias 

transmitidas através da Rádio e TV Palácio; materiais publicitários, como folders e informativos 

que são utilizados para a divulgação de ações das estatais e também as informações emitidas 

através da TV e Rádio Educativas (estatais). 

Em termos jornalísticos, todos os produtos se fazem de forma on line, podemos dizer que esta é a 

característica principal da assessoria: fotos, notícias, press-releases, etc. 

Em forma de publicidade são elaborados folder’s, informativos com ênfase nas ações das 

Estatais. 
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Capítulo 4 – Jornalismo e Governo: paisagens e embates 

Este capítulo pretende analisar como esses embates entre mídia e governo permanecem em pauta, 

fazendo com que os jornais e governo construam utilidades muito próprias.  

Não se pretende abordar estratégias desenvolvidas por cada um dos campos, mas sim o foco do 

estudo nas formas discursivas de cada campo. É esta transação que refere-se a noção de embates. 

Pois campos distintos duelam entre si as agendas. 

Mas para entender as relações entre o jornalismo e a comunicação governamental se fez 

necessário, como aspecto central deste capítulo, as considerações sobre os conceitos de Campos 

Sociais, pois deste derivam conceitos de campo jornalístico e político, ou seja, compreende 

portanto o político: instituições, práticas, doutrinas e os seus atores, organizados em torno de 

fundamentos éticos. Pelo campo jornalístico entenda-se o conjunto de fundamentos de doutrinas, 

rotinas e disciplinas que organizam atividades de produção da notícia. Esses conceitos serão mais 

detalhados ao longo desse capítulo.  

O trabalho compreende, num primeiro momento, um conjunto de títulos da imprensa paranaense- 

Gazeta do Povo, Folha de Londrina e O Estado do Paraná – e que se reportam à campanha 

eleitoral no período do segundo turno para eleição do governador de Estado, nos dias 4, 10, 13, 

18, 24, 28, 29 e 30 do mês de outubro de 2006. 

O segundo momento analisa sete matérias publicadas nos mesmos jornais, nos dias 4, 13 e 30 do 

mês de outubro de 2006, referentes à cobertura jornalística. E o terceiro envolve três “peças”: a 

entrevista coletiva, concedida pelo governador após sua eleição; a cobertura dessa entrevista na 

Gazeta do Povo e, em seguida, o discurso de posse. Foi escolhida a Gazeta do Povo pelo fato de 

sua cobertura ser mais completa, uma vez que, além da matéria, a mesma ouviu outras fontes, 

como o Sindicato dos Jornalistas do Paraná e também publicou editorial em primeira página. 

A escolha do recorte se deu através de leitura onde identifiquei os traços mais evidentes dos 

embates discursivos através das agendas dos dois campos, traços que serão identificados no 

decorrer da análise. 

 A palavra “agenda” refere-se ao verbo agere que provém do latim, onde possuía o sentido de 

conduzir, realizar, proceder. Atualmente, podemos entender agenda como um plano de atividades 

de uma reunião ou conselho ou um livro que aponta as obrigações a cumprir em determinado dia, 

hora e lugar. Por estudos realizados nos Estados Unidos para se examinar os eventuais poderes da 

comunicação e principalmente da comunicação jornalística e sua influência sobre os eleitores. A 
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noção de agenda foi primeiramente definida no âmbito da Agenda Setting, conforme se expressa 

abaixo. Assim sendo, o conceito de agenda setting pode ser compreendido da seguinte maneira: 

A capacidade dos media em influenciar a projecção dos acontecimentos na opinião 
pública confirma o seu importante papel na figuração da nossa realidade social, isto é, 
de um pseudo-ambiente, fabricado e montado quase completamente a partir dos mass 
media (McCombs e Shaw, 1977:7). 

 
Os estudos que refletem sobre o poder do jornalismo dão a esta noção uma importância central 

supondo-se que as mídias com seus dizeres podem “fazer a cabeça” das pessoas. 

Segundo Traquina (2005), o papel dos mídias na teoria do agendamento sob o contexto da 

comunicação política, implica na sustentação das ações dos demais campos. 

Entretanto ressalto que este conceito, segundo o qual, o discurso midiático com suas mensagens é 

diferente e teria capacidade de convencer as pessoas de seus ditos, é levado em conta apenas em 

termos indicativos. Na medida em que uma agenda não teria imposição unilateral a outra agenda.  

Acredito que os meios de comunicação têm capacidade de tematizar os assuntos sobre os quais o 

público se debruça conforme aborda Charron: “Los medios influyen en el ordem del día de los 

asuntos públicos en la medida en que el público ajusta su percepción de la importancia relativa de 

las diversas cuestiones a la importancia que les asignan los medios” (Charron, 1998:72). 

 

Segundo a teoria de agenda definida por Charron, amplia-se de maneira distinta ao ponto de vista 

da agenda setting, uma vez que ela é mais complexa, ou seja, “a agenda se constrói através de 

relações recíprocas” (1998: p.80), conforme veremos ao estudar os campos sociais, cada um 

produz a suas agendas que são enviadas umas as outras, permeando as problemáticas de cada um 

dos campos. As agendas são ações existentes no interior de cada campo e que visam tematizar a 

importância de cada uma delas face ao campo que pertencem. 

As agendas não só circulam entre si, mas disputam seus pontos de vista travando embates. 

Quando estivermos analisando os discursos, iremos justamente mostrar os efeitos dessas agendas 

que se fazem presentes nos textos que se contactam na forma de matéria e discurso. 

Entretanto para se entender essas dinâmicas se faz necessário que se comente de forma descritiva 

as noções de campos sociais que são por natureza influenciados entre sí. 

 

Pretendo mostrar os campos como instâncias onde diferentes interesses desenvolvem suas 

relações e travam suas lutas. Assim , procurarei mostrar alguns conceitos destes campos no 
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capítulo posterior, visando acima de tudo o que lhes distingui, ou seja, da Política e do 

Jornalismo.  

Durante a análise dos materiais tentaremos examinar como funcionam as agendas do 

jornalismo e da política, enquanto instancias peculiares de dois campos que se encontram em 

confronto. Um por sua ação fiscalizatória e denunciatória (jornalismo) e o outro através de 

doutrinas (governo). Isso significa que os embates são de dois campos, via suas agendas e que se 

manifestam de forma discursiva. 

Assim sendo focaremos o funcionamento das agendas, visando descrever os embates. Os 

jornais se transformando em tribunas de acusações e o discurso governamental não só como 

defesa, mas uma peça doutrinária. É nesse nível de duelos e de uma modalidade de transação que 

ocorre o que estamos chamando de embates de agenda. 

 

Durante a análise, serão apontadas características tanto do discurso midiático, como 

político via os elementos retóricos utilizados por ambos e que visam produzir diferentes efeitos 

da defesa dos seus pontos de vista. 

 

Para avançar, portanto, começo na sequência do próximo ítem a discussão dos campos 

sociais, política e jornalismo, resgatando o modo como se relacionam, a fim de que possamos 

também entender estes aspectos durante a análise das matérias e discursos. 

 

4.1 - Mídia e política: lugares e conceitos divergentes 

 
 Jornalismo e política desenvolvem ações específicas na sociedade, através de operações 

dos seus respectivos campos. Serão estabelecidos aqui algumas características de cada ação 

efetivada, por cada um.  

Para Aristóteles, a política é um desdobramento natural da ética. Na verdade, a política e  

a ética compõem a unidade que Aristóteles chamava de filosofia prática.  

Enquanto a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política 

preocupa-se com a felicidade coletiva da pólis. Desse modo, é tarefa da política investigar e 

descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade 

coletiva. Trata-se, então, de investigar a constituição do estado. 
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Já a Política é a ação de funcionamento do poder à serviço dos cidadãos. Segundo 

Charaudeau, “é a ação política que, idealmente, determina a vida social ao organizá-la tendo em 

vista a obtenção do bem comum” (2005, p.17).  

O jornalismo “como regra” preocupa-se muito mais com o esclarecimento dos fatos. O 

fato ocorre e o jornalista tem por objetivo fazer a cobertura e por fim o olhar do jornalista é 

refletido em um texto que transforma este fato em notícia.  

O poder do jornalismo destaca-se pelo fato de procurar fiscalizar os demais poderes, 

vizibilizar suas ações não deixando obscurecidas por iluminar os fatos opacos e colocar-se a 

serviço dos cidadãos e da democracia. Estes pelo menos são os ideais, por mais que saibamos que 

não são cumpridos pela maioria e sim por grupos restritos. 

Segundo Rodrigues, a proposta de um novo conceito de mídia é “caracterizar o nosso 

tempo como a época da autonomização do campo dos media. Essa expressão tem pelo menos, a 

vantagem de relacionar o atual domínio da informação midiática com as transformações que 

ocorreram no âmbito da experiência moderna do mundo” (2000, p.2).  

Tanto o jornalismo quanto a política desenvolvem ações através de Campos Socias 

específicos, cujas noções serão conceituadas a seguir. Sem comentar algumas noções sobre 

campos, será impossível compreender sua natureza, bem como de suas agendas no âmbito da 

qual explicitam-se tensões e seus respectivos embates. 

 

4.2 - Campos Sociais: um conceito explicativo 

 
Imaginemos os Campos Socias como esferas que estruturam a interação entre eles.  

Segundo Rodrigues, “o facto de se tratar de um campo de composição de objectivos e de 

interesses divergentes, a sua própria duplicidade simbólica e a natureza pragmática das suas 

funções expressivas destinam o campo a uma permanente tensão”. (2000, p.159). 

 Para o breve exemplo de campos, pode-se citar vários campos, como o Econômico, da Ciência, 

do Judiciário, entre outros. Mas nesta monografia serão observadas as características e relações 

entre o Campo dos Media e Instituição Política sob o parâmetro da “esfera pública” a qual atua 

como um “espelho” que permite a visibilidade social dos demais campos e atores desses campos. 

Essa relação torna-se evidente na obra de Adriano Duarte Rodrigues, nas Estratégias da 

Comunicação quando comenta: 
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Por isso, a comunicação não é apenas um instrumento à disposição dos indivíduos, dos 
grupos informais ou dos grupos organizados para darem a conhecer factos, 
acontecimentos, pensamentos, vontades ou afectos. É, sobretudo, o processo instituinte 
do espaço público em que se desenrolam as suas acções e os seus discursos e coincide 
com o próprio jogo dos papéis que as instituições lhes destinam. (1990, p.141). 

 

Um campo não é só um espaço, mas um ambiente tensionado por regras e conflitos que dizem 

respeito a suas histórias e suas relações. Por natureza, os campos são divergentes porque cada um 

apresenta um objetivo específico, o que muitas vezes coloca-o em atrito com outro campo. Suas 

regras internas são referencias que transcendem suas fronteiras, por isso que podem “ameaçar” os 

outros campos.  

 

Os campos por natureza são heterogêneos. Ao contrário do período que antecede a modernidade, 

onde o campo da religião exercia influencia hegemônica sobre os demais campos, na 

modernidade ocidental é desencadeada a fragmentação dos campos que resulta na multiplicidade 

de esferas, enfraquecendo assim o antigo campo dominante, o campo da religião. 

“Um campo é aliás tanto mais forte quanto mais conseguir impor aos outros campos a 
sua axiologia e quanto maior for o número de campos em que conseguir projectá-la” 
(1990, p.149). 

 

A partir dessa fragmentação dos campos, cada um passou a “contar sua história” através de 

“atores” e de suas estratégias. Os conflitos entre esses campos permanece presente na sociedade 

atual, conforme descreve Rodrigues:  

 

Cada um dos campos sociais passou assim a contar a sua história e os seus heróis, mas 
também os seus mártires. Apesar da sua relativa consolidação com a secularização que 
entretanto atingiu a estrutura e o funcionamento da sociedade actual, continuamos ainda 
hoje a assistir ao ressurgimento de conflitos entre os diversos campos socias, sobretudo 
acerca de questões que se põem nas fronteiras das suas competências (1990, p.143) 

 

No de correr desta monografia, já no processo de análise dos embates entre a mídia impressa do 

Paraná e os discursos do governador Roberto Requião, serão levados em conta os conflitos entre 

os campos aqui citados e que se apresentam nas formas de textos, de palavras. No âmbito dos 

textos são evidenciadas muitas noções que são lembradas ou perseguidas por um campo, por 

exemplo, sua legitimidade, visibilidade simbólica, funções expressivas e pragmáticas, cujas 

manifestações acontecem nos textos e que parecem envolver os dois campos. 
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A ordem axiológica de um determinado campo define, como vimos, as regularidades no 
desempenho das funções expressivas e das funções pragmáticas que os agentes e os 
actores sociais exercem ou, dito de outro modo, ditam a conformidade e a conveniência 
nos domínios do/ dizer/ e do/ fazer/. (Rodrigues, 1990, p. 147). 

 
 

Conforme a análise dos materiais vai mostrar, noções sobre campos sociais vão aparecer através 

dos “modos de dizer” de cada campo, uma vez que esses campos ditam suas regras discursivas e 

conveniencias que expressam divergências, embates e disputas. Segundo Rodrigues, “o conflito 

surge sempre que ocorre um processo de autonomização de uma esfera até então 

indiscutivelmente subordinada a um ou mais campos tradicionais, como a emergência de práticas 

que rompem com os discursos e comportamentos conformes às regras que tradicionalmente o 

campo em que elas se inscreviam ditava” (1999, p.150). 

Como dissemos, essa dinâmica torna as agendas tensas e os seus efeitos imprevisíveis. 

Os campos não mantém um ritmo intenso permanente, mas sim em determinados momentos, 

como o das eleições quando o campos dos mídias em sua cobertura intervém de modo dinâmico 

de comportamento e persuasão. Esses processos irão de certa forma definir uma hierarquia, 

conforme explica Rodrigues (1990, p. 149): “Um campo é aliás tanto mais forte quanto mais 

conseguir impor aos outros campos a sua axiologia28 e quanto maior for o número de campos em 

que conseguir projectá-la” (1990, p.149). 

 

O Campo dos Mídias torna-se um exemplo clássico de tentativas de fazer predominar suas 

versões sobre os demais campos através das características acima enunciadas, como iremos 

refletir em seguida. 

 

4.2-1 Campo dos Mídias: um conceito operacional 

 

A principal característica do Campo dos Mídias é despor de uma determinada autonomia que 

permite um “certo controle” sobre demais campos sociais. Trata-se de um controle específico, 

pois não de dá pela força, mas por estratégias discursivas. Convém, desde já, apresentar uma 

noção sobre campo das mídias. 

 

                                                 
28 Ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo dos valores de uma sociedade. 
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Entendemos por campo dos media o campo cuja legitimidade expressiva e pragmática é 
por natureza uma legitimidade delegada dos restantes campos sociais e que, por 
conseguinte, está estruturado e funciona segundo os princípios da estratégia de 
composição dos objectivos e dos interesses dos diferentes campos, quer essa 
composição prossiga modalidades de cooperação, visando, nomeadamente, o reforço da 
força da sua legitimidade, quer prossiga modalidades conflituais, da exacerbação das 
divergências e dos antagonismos.(Rodrigues,1990, p. 152). 

 

Diante de uma sociedade dividida e confrontada, com necessidade de assegurar uma relativa 

homogeinidade, a principal função deste campo é a de definir os que diferenciam  pautas numa 

certa sociedade. Para assim agir, o campo das mídias tem uma certa autonomia e legitimidade.  

Ao lado da noção de autonomia, o campo das mídias apresenta sempre a questão de sua 

legitimidade face àquela dos demais campos. 

 

A legitimidade específica do campo dos media assenta assim na elaboração, na 
gestação, na inculcação e na sanção dos valores de representação, de transparência e de 
legibilidade do mundo da experiência no seio de uma sociedade caracterizada pela 
natureza fragmentada da experiência do mundo. (Rodrigues, 1999, p. 155). 

 

A legitimidade do campo dos media reflete-se no cotidiano que podemos observar, levando em 

conta que os demais campos abrem largamente o acesso ao público em determinados casos. Um 

exemplo é a criação de serviços especiais para atendimento à imprensa, tomamos como 

parâmetro a assessoria de imprensa de um governo, a qual desenvolve um discurso diferenciado e 

destinado exclusivamente à visibilidade pública. 

Quando questionada a legitimidade dos campos sociais, a  tendência é que haja uma tensão entre 

os campos. Entretanto, o campo dos media proporciona a discussão de valores em âmbito 

público, ou seja, o debate. 

 

O campo dos media ainda utiliza a “neutralidade” e o complemento da “objetivação” que servem 

como uma “máscara” da enunciação do seu discurso. 

Além dos processos de neutralização e de objectivação, dois outros processos 
prosseguem a estratégia de cooperação específica do campo dos media: a sedução e a 
simulação. (Rodrigues, 1999, p.160). 
 

Através do discurso provido de “neutralidade” e “simulação” unido a sua legitimidade, o campo 

dos mídias assegura uma certa sedução o que dissemina seu discurso através do envolvimento 

emocional e não da imposição de idéias. 
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4.2-2 Jornalismo e Política: embates discursivos 

 

O estabelecimento da democracia proporcionou muitas discussões sobre as relações entre o 

campo político e a informação. Principalmente discussões relacionadas com poder exercido pelo 

campo político sobre os jornalistas e também aqueles que se referem inevitavelmente a presença 

do tema da liberdade de expressão, o que realmente traz a tensão entre os campos.  

É que os órgãos de informação tornam-se, nas democracias, cada vez menos claramente 
meios de informação, de proposta de projectos de sociedade, de programas políticos, e 
cada vez mais obviamente um campo social de encenação pública de imagens de marca 
que emprestam aos homens políticos, em função da sua própria estratégia de diversão e 
de sedução. (Rodrigues, 1999, p. 161). 

 

Nesta relação entre os campos surge uma dualidade. Por um lado o discurso dos mídias onde a 

encenação surge de forma espetacular com intuito de persuadir. E de outro a experiencia própria 

da Instituição política que se expressa pelo seu modo próprio de persuadir. 

 Rodrigues, defende que a ação do campo dos media se dá em meio de paradoxo: “Este 

dispositivo ocular está, portanto, orientado em dois sentidos opostos, de maneira a instaurar a 

unidireccionalidade da visão: ao se ver sem se ser visto do vigilante correspondente 

antiteticamente o ser visto sem ver do vigiado” (1999, p.165). 

 

Volta-se reiteradamente para a preocupação de transparência. Para tanto, argumenta-se a 

importância da liberdade de dizer. Isto é, as condições de dizer, sobre os demais campos, estariam 

situadas apenas nas situações pré-definidas pelo jornal. 

 

Já na Instituição Política o objetivo é inverso, através do poder gerado sobre o campo dos media, 

busca a vigilância das opiniões expostas por ele. 

 

 São inegáveis as vantagens que o poder político tem retirado da sua modalidade 
disciplinar e policial: tem feito interiorizar a sua ordem sem recorrer, como nas 
sociedades pré-modernas, à punição dolorosa dos corpos (...) travando a veleidade de se 
tornarem sujeitos autonomos de partilha da palavra (Rodrigues, 1999. P. 168). 

 

As figuras do político também são formas de representação da forma exterior. A criação de 

esteriótipos de uma conduta boa ou má, ou seja, persuasiva, visam a constante confecção do 

discurso, da ação, do poder dizer e agir com legitimidade.  
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O que de um lado é substância, legitimidade, racionalidade, plenitude, ao nível da sua 
dimensão representativa, é do outro lado da cena do político xadrez constituído por 
puras regras de construção, posicionamentos diferentes, configurações caleidoscópicas 
contingentes reguladas pelas regras do jogo do poder que produz, no seu longo 
processo, ao longo das jogadas, as suas entidades: o discurso e a acção, o dizer e o 
fazer. (Rodrigues, 1999, p.170). 

 
Dois aspectos importantes nas relações da mídia e da política: suas simbólicas e suas funções. 

Cada uma desempenha de modos distintos, mas embora sua meta é ritual: “De uma maneira 

geral, um processo ritual é um encadeamento de discursos e de gestos publicamente visíveis que 

se desenrolam num espaço e numa temporalidade próprios, separados, por conseguinte, dos 

espaços e dos momentos da vida quotidiana” (1997, p. 146). 

 

Rodrigues ainda aponta as funções expressivas e pragmáticas como um resumo dos rituais e 

hierarquia exercido pelos campos: 

A ordem axiológica de um determinado campo define, como vimos, as regularidades no 
desempenho das funções expressivas e pragmáticas que os agentes e os actores sociais 
exercem ou, dito de outro modo, ditam a conformidade e a conveniência nos domínios 
do /dizer /e do/ fazer/” (1997, p:147). 

 

Mouillaud (1997) apresenta a noção dos ‘dispositivos’ para melhor ilustrar o envolvimento do 

jornal com diferentes campos, inclusive o da política. Ele aponta o jornal como um dispositivo 

preparado não só para acolher sentidos que vêm de fora, mas também transformá-los em seus 

interesses através de suas agendas.  

Já o dispositivo acionado pela política visa implantar-se nas fronteiras do jornalismo mesclando 

com os seus, os discursos jornalísticos. São espaços de produção de sentidos diferentes. A 

política busca a mediação do jornalismo porque sabe que sem esta ela não se torna visível. Ela 

atua através de estratégias, seja para conquistar o espaço público ou denegrir as que a vigiam. 

 

Fausto Neto (1999) aponta, o destaque das mídias no interior do espaço público, através de suas 

competências voltadas para construção da realidade: 

 

Esse fato aponta para a importância das mídias como um dos dispositivos instituidores 
do espaço público, na medida em que, pela sua ação ritualística e cotidiana, as mídias 
vão, não só anunciando a noção de realidade, mas convertendo-se, elas mesmos, como 
lugar pelo qual a realidade não só passa por elas, mas também se faz nelas (1999, p.16). 
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Antonio Rubim (2000) argumenta que o tema da comunicação e política é um dos mais 

analisados desde o início dos estudos e teorias da comunicação. Segundo ele no século 20 essa 

temática permaneceu sob investigação de cientistas sociais e políticos. Embora exista uma 

quantidade expressiva de pesquisas nessa área, os estudos da comunicação e política tornam-se 

não obstantes diante da vasta gama de possibilidades para análise. Dessa forma surge a 

necessidade constante de esmiuçar essa relação para combater deficiências e equívocos: 

 

Contemporaneamente, tais problemas e equívocos apresentam-se potencializados 
através da mediação das novas circunstâncias  sociais, nas quais estão sempre 
mencionados registros como a ‘revolução’ das comunicações e a ‘crise’ da política, 
conformada hoje no desinvestimento pessoal e social na atuação coletiva como alicerce 
das decisões públicas, na indiferença, na fragilidade aparentemente inerente à 
representatividade, no esgotamento das energias utópicas, na emergência de novas 
modalidades e atores políticos, ainda não plenamente conformados (2000, p:8). 

 

Marconde Filho (2000) define o jornalismo como a síntese da alma moderna onde a razão – 

entenda-se como verdade e transparência – impõe-se à tradicional maneira de deixar obscuro as 

questões relacionadas a autoridades, críticas políticas e a credibilidade do progresso para a 

evolução continua da espécie: 

Segundo ele a exposição excessiva dos fatos veiculados em forma de notícia acabam por 

exterminar da memória o assunto, o tornando banal, sem impacto: “No jornalismo, a exposição, 

depois a superexposição de pessoas, fatos, acontecimentos, provoca um processo social de 

‘queima’ do fato” (2000, p.21). 

 

A análise dos materiais pré-selecionados que se seguem nesta monografia, permitirão o 

desenvolvimento da compreensão de todas as referências expostas. 

 

Compreender os atuais poderes da política e da comunicação, suas mutações e 
conexões, suas inscrições na sociabilidade contemporânea, passa a ser algo essencial, 
até mesmo para uma intervenção, que orientada por um horizonte radicalmente 
democrático, ganhe efetividade na crítica da sociedade capitalista e na construção de 
uma sociabilidade mais justa (2000, p.36). 
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4.3 – O embate do jornalismo com a política: trabalho de análise 

 

 

Diante da pesquisa que envolve os aspectos metodológicos e que dizem respeito à analise de 

textos, são mais dos textos e seus pequenos fragmentos para exemplificar referências sobre as 

agendas. Significa dizer que são mapeadas indicações trabalhadas com mais detalhes baseados na 

análise do discurso, mas mesmo assim, o trabalho leva em conta dois aspectos. A questão 

metodológica, pois ela envolve análise de textos em processo, uma vez que são textos distintos, 

materiais, discursos, falas, etc. Opto por um “arranjo” metodológico que nem é análise de 

discurso e nem de conteúdo, assim esclarecemos: 

Primeiro, é um trabalho de fundo qualitativo porque apoiou-se em muitas técnicas visando 

constituir informações, mapear conceitos, examinar discursos e fazer relações entre os mesmos. 

Segundo, não estamos diante de um estudo de caso, pois não cuido de aprofundar em todas as 

suas variantes, mas é um recorte sobre certos ângulos das relações entre o jornalismo e o poder 

político. Neste caso escolhemos um ângulo, ou seja, o de entender que este relacionamento não é 

nem só técnico, nem só unilateral, mas que ele é político, conflitante e relacional, na medida em 

que envolve de modo complexo as agendas de campos. Então o que examinamos é o foco de uma 

relação: governo x imprensa, no registro de um momento: Governo e Mídia Paranaense e o 

fizemos examinando notícias, discursos envolvidos por agendas. Foi esse aspecto que nos levou a 

enxergar em três situações o estudo das relações entre agendas de governo e jornalismo. Esse 

encontro permitiu a extração de categorias, ângulos, expressões que iam alimentando essas 

agendas desses embates. 

Nosso cuidado com a metodologia é mostrar que as agendas dos campos são ações e que elas 

somente podem ser compreendidas pelas palavras, daí o exercício de análise das palavras 

proferidas nessas agendas. Não quer dizer que não foram lidos autores como: Patrick Charadeau,  

Maurice Mouillaud, Jean Charron, Nelson Traquina, autores que apresentam conceitos de análise 

de discurso político e jornalístico, agendamentos e outras noções sobre sentido. Feito este 

esclarecimento, a análise propõe-se examinar relações entre política e jornalismo através de 

discursos políticos e jornalísticos referentes a um período compreendido de eleição do segundo 

turno para o governo do Paraná, conforme as datas citadas anteriormente. 

Foi obtido, através de pré-análise, um material das publicações onde predominam nuances do 

agendamento, conflitos entre campos e formas de discursos previamente estudados junto ao 
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palácio onde localizo marcas dos processos de agendamento, nos quais se evidenciam os embates 

entre campos. 

O três momentos acima aludidos reúnem o material do corpus, ou seja, um conjunto de textos 

produzidos pelos dois campos e que serão analisados. Considerando que as agendas funcionam 

por discurso e uma vez que tivemos que decidir entre um vasto material, assim sendo, 

priorizamos 13 títulos que reportam à campanha, ou seja, os títulos falavam do governador 

licenciado em campanha. São títulos de matérias que foram publicados no período “agudo”, nos 

dias 4, 10, 13, 18, 24, 28, 29, 30 e 31 de outubro de 2006. 

Conforme veremos nesses títulos aparecem fortes características jornalísticas apontando para os 

embates conforme será apontado nesta análise. 

Sobre esses 13 títulos selecionamos 7 matérias publicadas nos mesmos jornais. Essas matérias 

mostram os momentos que envolvem a campanha e seus dois candidatos, mas como alvo 

principal, a figura de Requião. 

No terceiro momento, analisamos a entrevista coletiva do governador eleito, a cobertura 

midiática e o seu discurso de posse. Visamos com esses três registros descrever níveis mais 

evidentes desse embate, uma vez que até então nos dois momentos anteriores existem explícitas 

manifestações dos jornais sem a réplica de Requião. Vale lembrar que ele era apenas candidato 

que não pôde ou não quis responder à cobertura jornalística. Sabe-se ainda que como governador 

licenciado, não poderia, nessa posição, responder aos jornalistas. Ou seja, críticas sem respostas 

emitidas, não ao candidato e sim ao governador licenciado. É essa impossibilidade de Requião 

responder que torna o terceiro momento o mais importante dessa análise. 

Vale lembrar, contudo, que mesmo sem poder responder às críticas dos jornais, pois as mesmas 

direcionavam-se ao governador licenciado e não ao candidato. Requião parece que em algum 

momento abandona a condição de candidato para atuar como governador. Embora não seja 

resposta à mídia, Requião age como se estivesse no cargo. 

Durante uma entrevista concedida a um programa de TV do grupo RPC, logo após o primeiro 

turno, Requião assistiu a uma reportagem sobre a prática do “jogo do bicho” que mesmo proibido 

estaria sendo realizado em diversos pontos da cidade. No decorrer da entrevista, Requião é 

questionado sobre o assunto e se diz “estupefato” e complementa anunciando ações de como se 

ele ainda estivesse no cargo: “Amanhã começa uma operação em Curitiba e no Paraná. Vou 

chamar de Operação Rede Paranaense de Comunicação. Meu secretariado de Segurança Pública 
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está me acompanhando nesta entrevista e a Polícia Militar e a Polícia Civil vão desencadear a 

Operação Rede Paranaense de Comunicação. Vamos fechar isso tudo”. A atitude de Requião 

denota o poder ainda exercido por ele mesmo como candidato e não mais como governador. 

 

 

 

 

4.3.1 – Requião múltipla “personalidade”: O embate na forma de título 

 

Para que o leitor possa entender, rememoremos: a campanha caracteriza-se por cobertura 

jornalística aos candidatos à governador, sendo que quando Requião era citado não era nomeado 

explicitamente como candidato, mas como governador-licenciado. Tal designação o impediria de 

formular falas públicas, pois implicaria que o mesmo manifestasse opinião enquanto governador 

no âmbito da campanha.  

Portanto, as construções jornalísticas sobre Requião são por algum tempo embates unilaterais, 

pois Requião não poderia responder. É isto que nos leva a eleger o terceiro momento, pois é neste 

que Requião entra no embate respondendo às matérias. 

Esses três momentos envolvem as “posições de ataque jornalísticas” e o contra-ataque” de 

Requião e os dois se realizam através de retóricas muito específicas. 

 

No gráfico abaixo, reúne-se os títulos das matérias publicadas pelo jornal. Vendo que se 

estampados no período agudo da eleição, concentram-se em certos números de página, da 

primeira a oitava, e conforme veremos, têm suas construções muito marcadas em cima dos 

candidatos, especialmente um certo trabalho discursivo em cima de Requião. 

 

 

Data Mídia                  Título Página 

4/10/2006 Gazeta do 

Povo 

Requião chama Osmar para olho no olho. 11 

4/10/2006 O Estado do 

Paraná 

Requião chama Osmar Dias para a briga. 3 
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4/10/2006 

 

Folha de 

Londrina 

 
Requião adota estilo agressivo e promete apontar erros de 
Osmar. 
 

 

4/10/2006 Folha de 

Londrina 

Osmar Dias quer 'debater' fracassos do atual governo.  

 

10/10/2006 

 

Gazeta do 

Povo 

 

Osmar esquenta debate ao revelar proposta de Requião. 

 

Capa 

8 

13/10/2006 O Estado do 

Paraná 

Richa pega briga com Requião. Capa 

6 

13/10/2006 Folha de 

Londrina 

Requião pede oração, Osmar renega Lerner.  

18/10/2006 Gazeta do 

Povo 

Requião diz ter orgulho de processos contra ele. 9 

24/10/2006 Folha de 

Londrina 

Troca de acusações fica apimentada na reta final.  

 

28/10/2006 

 

Gazeta do 

Povo 

 

Ataques entre os candidatos se estendem após o debate. 

 

7 

 

29/10/2006 

 

O Estado do 

Paraná 

7 Milhões vão decidir hoje quem será novo governador - 
Eleições deste ano são a história de dois amigos que se 
tornaram rivais. 
 

 
5 

30/10/2006 Gazeta do 

Povo 

Requião é reeleito por 10 mil votos e insinua manipulação 
nas urnas 
Reeleito por 10.479 votos 
Osmar vence por 587 votos em Curitiba 

Capa 
6 

30/10/2006 Folha de 

Londrina 

Requião conquista terceiro mandato em eleição apertada  

 

 

Conforme dissemos anteriormente, faremos a análise por referência cronológica, agrupando as 

edições das datas mencionadas: 
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Dia 4 de outubro de 2006:anunciando a “contenda”. 

 

· Requião chama Osmar para olho no olho (GP) 

Neste primeiro título acima apresentado, o jornal coloca Requião no lugar de disputa do segundo 

turno do pleito. O título conota com a sua construção a idéia de que Requião desafia o seu 

opositor, Osmar Dias.  

Na língua portuguesa, a expressão olho no olho evoca briga, “acerto de contas”.  

 
· Requião chama Osmar Dias para a briga (EP) 

 

O mesmo assunto foi também abordado pelo jornal “O Estado do Paraná”, mas com abordagem 

mais conflitante. O jornal traduz com outras expressões a construção retórica de seu concorrente, 

o que entende por olho no olho no fundo Requião parece optar por um conflito maior, ou seja, a 

briga. 

Certamente o título visa estimular a expectativa do leitor, fazendo com que ele acompanhe o 

processo de campanha através dos títulos publicados no jornal.  

· Requião adota estilo agressivo e promete apontar erros de Osmar (FL) 
 
Se a Gazeta do Povo prefere a retórica do olho no olho, o “Estado do Paraná” opta pela briga, o 

terceiro aqui analisado ameniza a natureza do conflito, mas foca Requião como um personagem 

agressivo, ou seja, nos três títulos Osmar é colocado como alguém pacivizado face à ação de 

Requião.  

· Osmar Dias quer 'debater' fracassos do atual governo (FL) 

 

Na mesma data do título analisado anteriormente, mas diferentemente de Requião que quer brigar 

e olhar no olho, o jornal sugere uma ação mais propositiva de Osmar. Ao contrário de Requião, 

ele quer debater.  

A expressão “debater fracassos” é uma forma do candidato de oposição chamar a atenção dos 

expectadores da disputa para os erros e  equívocos da administração atual e, ainda, aproveitar 

destes para propor suas idéias e práticas para uma administração mais satisfatória. De forma 

implícita, a manchete em questão acaba por refletir os ideias de Osmar Dias. Curiosamente, a 
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expressão debater aparece entre aspas, não se sabendo afirmar se o ato de opositor deverá ser 

levado a sério. 

 

Dia 10 de outubro de 2006: Osmar na “dianteira” 

 

 

· Osmar esquenta debate ao revelar proposta de Requião (GP) 

 

Na única matéria do dia 10, publicada pela Gazeta do Povo refere-se à fala política de Osmar 

Dias que é destacado em posição favorável durante debate transmitido através de um canal de 

TV. O debate promovido para informar e discutir propostas de governo é deixado de lado pela 

manchete do jornal diante da adoção de questões propícias ao sensacionalismo da informação. 

As “propostas de Requião” referidas no título, através da fala de Osmar Dias, são revelações 

sobre estratégias antecedentes à campanha eleitoral. Trata-se de uma suposta proposta de 

coordenação da campanha por parte de Requião a Osmar. Além disso, o candidato também falou 

que Requião solicitou que o ele não concorresse ao governo do Estado para ser o seu sucessor em 

2010. 

 

Dia 13 de outubro de 2006: Requião: “pedinte e brigão” 

 

 

· Richa pega briga com Requião. 

 

Requião novamente é colocado no contexto de disputas e conflitos, desta vez com o prefeito de 

Curitiba, Beto Richa.O Estado do Paraná, através do título acima, define de forma caótica a 

relação entre o prefeito de Curitiba (Beto Richa) com o “governador licenciado” (Requião). 

Intitulada de “crise política” no decorrer da matéria, uma entrevista de Requião à rádio CBN é 

considerada pelo jornal o “estopim” de tal situação. Requião também é implicitamente chamado 

de “brigão”, uma vez que Richa é quem “pega” a briga por ele proporcionada. 
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· Requião pede oração, Osmar renega Lerner (FL) 

 

 Requião é colocado numa posição menor. Sua eleição não depende de suas forças, uma vez que 

somente forças espirituais podem ajudá-lo. Por isso pede que rezem, porque ele ele não pode 

sozinho. Para tanto a retórica do título.  

O título refere-se ao dia 12 de outubro, primeiro programa eleitoral televisivo após o primeiro 

turno. Diante data religiosa, Requião pediu a população que rezassem para ele conseguir o 

segundo mandato, bem como um boa administração. A Folha de Londrina utiliza da fala política 

de Requião para emitir uma imagem de “fraqueza” do candidato e governador-licendiado. 

A conclusão exposta no título: “Osmar renega Lerner” foi obtida através do programa televisivo 

da campanha eleitoral de Osmar Dias, onde o candidato a governador afirma ser contra atitudes 

administrativas do ex-governador Jaime Lerner, como por exemplo a venda da Copel (empresa 

de energia elétrica), da Sanepar (responsável pelo saneamento básico) e o Banestado. 

 

Dia 18 de outubro de 2006:Requião, “vítima”? 

 

 

· Requião diz ter orgulho de processos contra ele (GP) 

 

Requião é construído como vítima em texto que apresenta certa pitada de ironia. O título da 

Gazeta do Povo em 18 de outubro de 2006 refere-se a uma declaração feita pelo candidato 

Roberto Requião durante entrevista concedida a Paraná TV, a qual cita que “ os processos contra 

ele são medalhas de honra por acusações feitas a ladrões”. A declaração foi em resposta dos 

questionamentos do âncora da entrevista que indagava sobre os processos contra Requião.  A 

declaração foi transformada na palavra “orgulho” na manchete da Gazeta do Povo. 
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Dia 24 de outubro de 2006: “aparente neutralidade” 

 

Nos títulos veiculados nos dias 24 e 28 de outubro, os jornais não acusam especificamente a 

nenhum dos dois candidatos, mas ressalta seus níveis de ataque. Os jornais procuram abordar 

posição mais neutra. 

 

 

 

· Troca de acusações fica apimentada na reta final (FL) 

 

O título da matéria publicada pela Folha de Londrina refere-se aos termos retóricos utilizados nas 

falas políticas, tanto de Roberto Requião, quanto de Osmar Dias, durante o período que antecede 

o pleito do segundo turno para Governo do Paraná. Ambos atores políticos utilizam de discursos 

e falas para chamar atenção dos eleitores e também da “agenda” da esfera jornalística afim de 

conquistar o espaço público através das páginas de jornais. A palavra “apimentada” no título da 

matéria chama atenção de forma sensacional para essas falas e discursos emitidos pelos 

candidatos. 

O emprego da palavra “acusações” também soa em tom de confronto, enquanto os fatos e falas 

apontam para o debate discursivo. 

 

Da 28 de outubro de 2006: ataques pós-debates 

 

 

· Ataques entre os candidatos se estendem após o debate (GP) 

 

O Debate mencionado no título da Gazeta do Povo remete àquele promovido pela TV Paranaense 

pertencente ao mesmo grupo comunicacional, a RPC.  O jornal não restringiu-se a publicar 

apenas as falas políticas dos candidatos, mas sim em evidenciar a retórica discursiva emitida por 

ambos no debate como forma de “ataques”.  

O título indica para os bastidores pós-debate, uma vez que a equipe da Gazeta do Povo tem total 

liberdade para acompanhar as reações dos candidatos fora do cenários de gravações, pois o fato 
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de pertencer ao mesmo grupo da TV Paranaense permite tais observações internas, o que não 

ocorreria se o debate fosse realizado em um meio de comunicação isento ou independente. Os 

demais jornais, que não pertencem à RPC, não publicaram referencias ao debate. 

Os “ataques”, que segundo o título, seguem após o debate, remetem a idéia de conflito agressivo, 

o que não procede. O clima de rivalidade torna-se inevitável após um debate realizado apenas 2 

dias do pleito, o título apenas trata de forma “pejorativa” o comportamento dos atores políticos 

através de conclusões obtidas de suas falas, retóricas e ações. 

 

 

 

Dia 29 de outubro de 2006: “rivais iguais”? 

 

A estratégia adotada em 24 e 28 de outubro parece repetir-se no dia 29, quando as mídias 

jornalísticas evitam críticas específicas a cada um deles, mas ao lembrar que eles hoje são rivais, 

estaria de certa forma colocando-os na mesma posição para a mídia. 

 

· 7 Milhões vão decidir hoje quem será novo governador  
- Eleições deste ano são a história de dois amigos que se tornaram rivais (EP) 

 
 

O Estado do Paraná utiliza de um título voltado para os investimentos nas eleições de segundo 

turno no Paraná. O valor é apontado como um “fator de decisão” sobre o novo governador do 

Paraná. 

O sub-título utiliza-se dos conflitos políticos proporcionados pela própria mídia através da 

divulgação de ambas as falas, discursos, ações e retóricas dos candidatos Osmar Dias e Roberto 

Requião. 

O abjetivo “amigos” é gerado através da relação anterior entre Requião e Osmar, antes aliados 

políticos e o termo “rivais” é direcionado ao fato da relação de concorrência estabelecida por 

ambos e até mesmo pela própria mídia local. 
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Dia 30 de outubro de 2006: ambos “vencedores”? 

 

· Gazeta do Povo: Requião é reeleito por 10 mil votos e insinua manipulação nas 
urnas 

· Reeleito por 10.479 votos 
· Osmar vence por 587 votos em Curitiba (GP) 

 

Em 30 de outubro a Gazeta do Povo ofusca o êxito eleitoral de Requião destacando seu lado 

“turrão”, ele vence, mas mesmo na vitória, a Gazeta repete aspectos de sua personalidade e 

conduta polêmicas. Como se recorda, Requião reclama, segundo o título sobre o resultado das 

urnas. 

 

· Requião conquista terceiro mandato em eleição apertada (FL) 

 

No mesmo dia, a Folha de Londrina aplica um título aparentemente correto, ao destacar os 

aspectos da vitória de Requião, relembrando a natureza apertada da campanha. 

 

Conforme vimos nesses títulos, não há embate entre jornais e o candidato a governador pelas 

razões já expostas. Entretanto os jornais quando falam deste candidato, o coloca em posição 

desconfortável. Ele aparece como brigão, agressivo, vítima e reclamão. A perspectiva aqui 

analisada, indica que os jornais tensionados pelo contexto das eleições, pelas suas posições 

empresariais e diferenças entre os dois candidatos, tem suas escolhas e o modo de apresentá-las. 

E essa manifestação já se faz no âmbito dos títulos. 

 

 

 

 

A escolha do corpus das matérias 

 

Após a descrição analítica dos 13 títulos acima descritos, será realizada a análise de sete matérias 

que ilustram o começo, meio e fim do período pré-selecionado nesta monografia, ou seja, outubro 

de 2006 durante a campanha eleitoral do segundo turno ao governo do Paraná, a mais “acirrada” 
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em termos discursivos. A pré-seleção se deu através da leitura e análise de matérias e discursos 

durante os quatro anos de governo Requião, entre 2003 e 2006. A coleta dos materiais realizou-se 

no mês de julho no arquivo da Biblioteca Estadual do Paraná. No decorrer dos meses, a leitura do 

material coletado foi estabelecendo prioridades de análise para caracterizar os embates 

discursivos, principal foco desta pesquisa. 

Durante a análise serão considerados apenas os textos, manchetes, matérias de apoio e box. 

Fotografias e demais recursos visuais como por exemplo info-gráficos, não serão análisados nesta 

monografia. 

O recorte do corpus se deve ao período identificado como de maior tensão entre os campos 

sociais descritos neste trabalho. Matérias que abrangessem o começo do período, ou seja, os 

primeiros dias do mês, depois um dia intermediário e para finalizar a publicação do resultado do 

pleito. 

O universo dessa pesquisa continha matérias mais detalhadas que permitiriam análises mais 

extensas. Mas ao optar por esse período, pretende-se trazer à tona o que caracteriza a 

exemplificação desses embates.  

Durante a leitura do material foram definidas algumas questões a serem analisadas de maneira 

uniforme sobre todas as matérias. 

 Primeiramente entenda-se aqui o que chamamos de “posição de ataque”, ou seja, como o jornal 

se refere a Requião, os temas abordados e o que querem os jornais, através desses 

questionamento procuramos extrair a retórica de contra-ataque e defesa discursiva. 

Num segundo momento, buscamos identificar como Requião se defende, os temas por ele 

adotados em sua defesa. 

No sentido mais amplo buscamos também a questão chave da pesquisa que é a busca do 

entendimento de como se desenvolve esses embates no episódio das eleições, considerando-se as 

oposições em que se constróem os discursos. 

No decorrer desta monografia ainda será abordado um terceiro momento, onde os embates 

discursivos se intensificam ainda mais, ou seja, atingem seu ápice. 

 

4.3.2 - Os “capitais” de Requião 
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Neste ítem procuro estudar nas matérias escolhidas, aspectos que já foram indicados quando 

analisamos os títulos. Buscamos nelas mostrar como no próprio texto, de que maneira os jornais 

aprofundam essa “polarização” de imagens entre Requião e seus opositores. Assim dois critérios 

nos levaram a eleger as sete matérias: primeiro momento é o final da campanha e o segundo 

argumento é o fato das matérias reunirem índices mais amplos sobre essas diferenças 

apresentadas nos títulos. 

Assim sendo, estão abaixo inseridos, em primeiro lugar os títulos das matérias, já estudadas, e 

devidamente anexadas no final desta pesquisa. 

 

Data Mídia Título Página 

 

04/10/2006 

 

Gazeta do Povo 

Requião chama Osmar para olho no 

olho 

11 

 

04/10/2006 

 

O Estado do Paraná 

Requião chama Osmar Dias para a 

briga 

3 

 

04/10/2006 

 

Folha de Londrina 

Osmar Dias quer “debater” 

fracassos do atual governo 

5 

13/10/2006 O Estado do Paraná Richa pega briga com Requião Capa/6 

 

13/10/2006 

 

Folha de Londrina 

 

Requião pede oração, Osmar 

renega Lerner 

3 

 

30/10/2006 

 

Gazeta do Povo 

Gazeta do Povo: Requião é 
reeleito por 10 mil votos e insinua 
manipulação nas urnas 
Reeleito por 10.479 votos 
Osmar vence por 587 votos em 

Curitiba 

 

Capa 
6 

30/10/2006 Folha de Londrina Requião conquista terceiro 

mandato em eleição apertada 

10 

 

Bloco 1: 04 de outubro de 2006 

 

1 - Gazeta do Povo: Requião chama Osmar para olho no olho 
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Já na manchete principal o jornal apontava, conforme lemos, para a rivalidade: "Requião chama 

Osmar para olho no olho". Essa construção se agrava principalmente na primeira linha da matéria 

onde aparece um enquadramento desfavorável a Requião, onde o jornal enuncia Requião como 

“O governador licenciado”. Essa forma de nomeá-lo, trata de diferenciar com o cargo que 

Requião exercia antes da licença. Requião não é citado como candidato, mas sim como candidato 

peculiar: o governador licenciado. Ao ler-se a matéria vemos que o jornal adultera no título uma 

citação de Requião: “Eu quero esse segundo turno como exemplo de disputa democrática para o 

Brasil. Quero olho no olho, quero conversar com o Osmar frente a frente, discutir biografia, 

conduta, programa e alianças”. A ênfase da expressão “olho no olho” é deslocada do texto para o 

título, perdendo-se do seu contexto e criando-se uma certa imagem onde Requião é localizado 

como “brigão”. 

Lá também Requião recebe explícita nomeação de governador licenciado, e em nenhum 

momento, como candidato. 

As informações publicadas nessa edição foram obtidas na primeira coletiva de Roberto Requião 

após o termino do primeiro turno. Mostrando-se um exemplo da agenda política exercendo 

influencia sobre a agenda do jornal. Na ocasião, o candidato Requião também emite o seu 

discurso que soa em forma de crítica quando refletido pelo jornal: “Esperava vencer o pleito no 

primeiro turno e disse que isso não aconteceu porque foi vítima de ataques pessoais e não teve 

tempo para se defender”. 

O texto do jornal chama atenção para o fato de que na coletiva não havia apenas jornalistas, mas 

também a presença de correligionários, o que torna implícito que o candidato permitiu a presença 

de apoio para seu discurso: “Além dos jornalistas, o candidato tinha como platéia um auditório 

cheio de correligionários, que manifestaram apoio várias vezes, como quando o candidato 

comentou que aceitaria até fazer um debate por dia com Osmar”. 

No decorrer da matéria, encontramos nuances do discurso político de Requião realçado pelo 

discurso midiático: “O candidato disse que tem ‘convicção muito séria’ sobre a vitória no 

segundo turno”. A citação anterior é complementada por um trecho do discurso de Requião: “ 

Não é uma vitória minha. É do estilo de governo que represento, com uma postura preferencial 

pelos pobres, pelo emprego. Esse estilo é bem sucedido e bem avaliado pela população”. 
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A matéria de apoio: um dos raros momentos em que Requião é chamado de candidato, descreve 

“Candidato diz que vai avaliar propostas de Alckmin” o qual destoa do título da coluna ao lado 

do texto, onde Requião antes chamado de candidato e também nomeado “Governador”: 

“Governador critica adversário”. 

Num primeiro momento, na matéria de apoio, o jornal cita Requião ao seu modo: “Estamos 

conversando com o partido e nossos apoiadores. Temos companheiros que apóiam um candidato 

e companheiros que apóiam outro candidato”. Após a citação é utilizado a expressão: “disse o 

governador licenciado”. 

Na noticia do box, Requião é chamado de Governador, mesmo licenciado do cargo. O texto 

refere a críticas de Requião a Osmar Dias: “A conduta de Osmar Dias durante a campanha 

eleitoral foi criticada pntem por Roberto Requião. O candidato do PMDB disse que ...”. Percebe-

se que Requião é primeiramente chamado de candidato, após de governador licenciado, quando 

emitiu criticas foi nomeado de governador e no corpo do texto de candidato novamente. 

 

 

2 - O Estado do Paraná: Requião chama Osmar Dias para a briga 
 
A matéria do jornal “O Estado do Paraná” mostra com ambigüidade a fala de Requião sobre a 

questão do debate por ele aludida. Ao invés de citar nos termos que ele se refere, no assunto da 

matéria fala em briga. 

No primeiro parágrafo da matéria, a fala de Requião enquanto candidato é mencionada como “a 

primeira entrevista concedida após o resultado do primeiro turno”. Requião é chamado de 

governador-licenciado também logo no começo da matéria, o que de certa forma o isenta da 

condição de candidato e o remete ao cargo de governador. A fala do ator político enquanto 

candidato é deixada em segundo plano pelo discurso midiático que frisa a relação recente entre 

Requião e o cargo de governador. 

 

Num segundo momento, o jornal utiliza uma outra fala de Requião, a qual menciona os “ataques 

pessoais” que segundo ele, teria sofrido no primeiro turno. Na frase seguinte Requião é nomeado 

“Governador” pelo jornal que abre outra citação do candidato: “O governador afirmou que quer 

debater com o senador Osmar Dias...”. 
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A frase do título que diz: Requião chama Osmar Dias para a briga, é uma expressão retirada de 

uma fala ampla de Requião: “As infâmias agora serão respondidas olho por olho”. O sentido 

abordado no título toma dimensões extremas, emitindo o jornal uma imagem de conflito que 

Requião não enuncia. 

 

No box da matéria, intitulado: Senador diz estar pronto para o debate, ilustra a retórica de Osmar 

Dias em oposição à fala de Requião. Osmar Dias também chama Requião de governador e a fala 

dele é exposta na matéria o que tona o termo governador enfático: “ O governador está me 

plagiando. Afinal quem propôs ficar olho por olho no primeiro turno fui eu”. A Segunda frase da 

declaração de Osmar Dias também remete ao clima de rivalidade e duelo discursivo entre os dois 

candidatos, o jornal utiliza dessas expresões para firmar seu discurso que permeia esses conflitos. 

 

3 - Folha de Londrina: Requião adota estilo agressivo e promete apontar erros de Osmar. 
 
A matéria da Folha de Londrina é mais autonoma nos seus comentários. Primeiro quando 

qualifica o estilo de Requião (agressivo), segundo por pré-dizer quem são seus alvos e terceiro 

por repetir o que faz os outros jornais, cristalizando o lugar de Requião como governador 

licenciado, talvez dizer um governador enfraquecido. Esse tratamento não deixa de ser uma 

forma de desqualificar o perfil político de Requião. 

A matéria também diz respeito à entrevista concedida por Requião após dois dias do resultado do 

primeiro turno.  Já na primeira linha é utilizado o termo governador licenciado para identificar 

Requião.  

No segundo parágrafo, o jornal diz que com “estilo agressivo” Requião pretende apontar erros 

cometidos por Osmar Dias no senado. Porém a característica agressiva implicada a Requião não é 

exemplificada através de ações do candidato, fica implícito que ele teria utilizado expressões de 

fala imponente e como diz o jornal “agressiva”. 

A matéria ainda nomeia Jaime Lerner (antecessor de Requião no Governo do Paraná) como seu 

eterno inimigo: “Um dos alvos será o eterno inimigo Jaime Lerner”. A palavra “alvo” também 

remete a um pensamento de  “guerra”, confronto e embates.  

No decorrer da matéria, o jornal identifica pontos divergentes na relação política entre Requião e 

Osmar Dias. Primeiramente é exposta a relação dos dois candidatos com Jaime Lerner. Após a 
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matéria aponta o que poderia ser a questão que trava o primeiro conflito entre os candidatos e 

logo em seguida a escolha de Jaime Lerner ao apoiar Osmar. 

O texto também expõe as reflexões de Requião por não ter vencido a campanha no primeiro turno 

e utiliza a fala política do candidato como o que intitula de “lamentos” e ainda complementa 

dizendo que ele “culpa” Osmar Dias pela vinculação de informações, segundo ele, equivocadas. 

O assunto é fechado na matéria com uma frase que cita, mais uma vez, Requião como governador 

licenciado e Orlando Pessuti como vice-governador licenciado e candidato a reeleição. Apenas o 

vice de Requião é identificado pelo jornal como candidato. 

 

 
 
 
Bloco 2: 13 de outubro de 2006 
 
 
 
1 - O Estado do Paraná: Richa pega briga com Requião 
 
 
“O Estado do Paraná” reforça o que seus concorrentes estão fazendo, chamando Requião de 

governador licenciado, em segundo lugar não explica o que afirma em seu título ao dizer que 

Richa pega briga com Requião, valendo-se mais uma vez de uma construção figurativa, Contudo, 

pode-se dizer que Requião permanece na tribuna dos “turrões”.  

O sub-título da manchete de capa do “Estado do Paraná” nomeia a existência de crise entre 

Requião e o prefeito de Curitiba, Beto Richa. O assunto provém de uma entrevista de Requião à 

rádio CBN onde ele cita a dependência, por parte da prefeitura, ao governo para a realização de 

obras e ações. 

Beto Richa, enquanto prefeito, rebateu as afirmações de Requião na própria rádio CBN, através 

de entrevista. O jornal afirma que a entrevista e as declarações de Requião  foram o “estopim” de 

uma crise. 

A chamada de capa da matéria ainda diz que a resposta a Richa foi feita por um Secretário e não 

por Requião. 

A matéria que tem continuidade na página 6 do jornal propõe um título mais ameno do ponto de 

vista discursivo: “ Requião diz que fez muito por Curitiba e Beto reage”. A frase é extraída e 

reformulada de uma fala de Requião durante a entrevista e de um contexto mais amplo para expor 
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uma certa síntese da declaração que, porém, soa de forma incontestável, seguido da “reação” que 

nada mais é do que a resposta de Beto Richa. 

Requião, mais uma vez, é intitulado de governador licenciado e não de candidato. Os três 

momentos de embates discursivos emitidos na rádio CBN: Entrevista de Requião; Beto Richa e 

resposta de um Secretário de Estado, são chamados de “polêmica” na matéria do Estado do 

Paraná. 

No segundo parágrafo da matéria, Requião é chamado de governador licenciado e candidato a 

reeleição, nota-se que a imagem dele sempre é associada ao governo do Estado, mesmo quando 

chamado de candidato não se dispensa a condição de governador licenciado. 

 
 
 
2 – Folha de Londrina: Requião pede oração, Osmar renega Lerner 
 
De maneira rara, Requião é lembrado como candidato à reeleição. Também os atos de sua 

campanha realizadas num feriado religioso são associadas a um tipo de aproveitamento. Na 

mesma edição o jornal abre espaço para o opositor de Requião que o atribui mais uma “virtude” a 

compor sua galeria. 

Requião é chamado de candidato a Reeleição já no primeiro parágrafo da matéria publicada na 

Folha de Londrina. O tema do texto é o primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita em rede de 

rádio e TV no Paraná. 

De um lado, é abordado o comportamento de Requião, onde sua fala é exposta como a de um 

candidato que utiliza de um feriado religioso para sensibilizar os eleitores: “aproveitando o 

feriado de Nossa Senhora Aparecida”. A fala política de Requião que cita tentativas de ações 

pessoais contra ele por parte de seu concorrente, é exposta como uma espécie de tentativa de 

vitimização por parte do ator político. 

Já a voz de Osmar Dias (chamado de candidato) é transposta na matéria através da frase: “voltou 

a classificar o atual governador como uma pessoa autoritária”. Quando o jornal utiliza essa 

expressão, ele remete a figura de Requião candidato a imagem do Governador, cargo que ele não 

exerce no momento. O “candidato” Requião, descrito no primeiro parágrafo, acaba de perder o 

espaço para figurar a imagem de governador através da fala de seu concorrente, Osmar Dias. O 

jornal potencializa tanto a imagem de Requião ligada ao governo, quanto a fala de seu opositor, o 

que permite um tom de rivalidade e embate discursivo. 
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Na mesma matéria, o oponente de Requião, apresentado como Senador, o que qualifica sua 

figura, não tratando-se de um simples rival. O tratamento atribuídoo àquele candidato que 

contrastam com seu opositor. 

 
 
 
 
Bloco 2: 30 de outubro de 2006 
 
 
1 -  Gazeta do Povo: Requião é reeleito por 10 mil votos e insinua manipulação nas urnas 
Reeleito por 10.479 votos 
Osmar vence por 587 votos em Curitiba 
 
Esta matéria constrói uma curiosa explicação sobre o resultado da eleição. E o faz segundo várias 

operações. 

No Box publicado na capa está em destaque o “placar” da “disputa elitoral”. A diferença é 

exposta em forma de porcentagem, o que determina ainda uma menor diferença visualmente 

numérica: 50,10% contra 49,90%.  

Na matéria da página 6, dois títulos se contrapõem: “Reeleito por 1.479 votos” e “Osmar vence 

por 587 votos em Curitiba”. A primeira vista os títulos expressam confusão, no primeiro não há o 

nome do candidato e sim apenas uma palavra que remete ao nome “reeleito”, na sequência o 

título com a vitória de Osmar em Curitiba conturba a visualização clara dos resultados. 

Logo no primeiro parágrafo, o texto expõe através de números que o jornal intitula e avalia de 

“diferença apertadíssima”: “apenas 10.479 eleitores e um universo de 7,1 milhões de paranaenses 

aptos a votar”. Essa frase é feita de contrastes a fim de reafirmar que uma pequena parcela da 

população decidiu o resultado das urnas. Na sequência do texto ainda é utilizado o número de 

votos da diferença em porcentagem: “0,2% dos votos válidos. Foi essa apertadíssima diferença 

que reelegeu Roberto Requião....”. 

A matéria é fechada com questionamentos sobre a credibilidade de pesquisas eleitorais que 

apontavam a vitória de Requião por um percentual maior que o revelado pelas urnas. “O 

resultado da eleição de ontem também põe em xeque a eficácia das principais pesquisas 

eleitorais, que sempre apontavam a vitória de Requião por uma diferença de pelo menos 5 pontos 

percentuais”. Na continuidade, o jornal questiona até mesmo as pesquisas de boca de urna 

realizadas pelo Ibope. 
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Isso torna modesto o placar da disputa, mostrando dados que ofuscam a vitória de Requião. Por 

exemplo, chama atenção para a diferença, para os poucos votos e os percentuais que separam 

Requião de Osmar. A ênfase não está na Vitória, mas nas condições de obtenção da vitória, e 

nesse caso são acionadas todas as explicações, que dão um certo mérito “modesto” a esta eleição. 

 

 

2 -  Folha de Londrina: Requião conquista terceiro mandato em eleição apertada 

 

A Folha de Londrina qualifica a eleição de Requião chamando de eleição apertada e destaca um 

dos aspectos que compõe a galeria de “virtudes” do governador. Afinal ele não ganha uma 

eleição, mas sim de inimigos, aspecto que aponta o clima que envolve a política e aquele 

personagem. 

A matéria da Folha de Londrina diz que Requião comemorou a vitória com a família, ressalta que 

o governador eleito não falou com a imprensa que permanecia no portão da residência oficial. O 

jornal também informa que haverá uma entrevista coletiva no mesmo dia as 15h. 

O jornal também cita falas do governador em comemoração a vitória, declarações de Requião 

feitas a TV Educativa (estatal). O recorte das palavras de Requião é feita em cima da declaração 

de que ele ganhou dos “inimigos do Paraná”. 

Na falta de entrevista por parte do governador o jornal utilizou comentários dos deputados 

aliados de Requião que acompanharam a contagem dos votos. 

Ao contrário do que o jornal cita na manchete, não há no texto a indicação dos números que 

comprovem a expressão “eleição apertada”. 

O texto é fechado com a informação de que Osmar Dias também não falou com a imprensa. 

 

 

4.4 – “Parabéns para vocês: perderam a eleição” 

 

Conforme propus neste terceiro momento, reunimos três documentos: entrevista coletiva, a 

cobertura da Gazeta do Povo e o discurso de posse. 

O governador eleito concede uma entrevista coletiva na qual a ênfase de suas reflexões é um 

conjunto de críticas emitidas à mídia, a quem saúda como os “perdedores da eleição”. 
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Para recuperar esta entrevista, utilizamos decupagem de áudio coletado da transmissão efetuada 

pelas rádios locais. 

O foco do material aproveitado da entrevista foi o trecho no qual a repórter da Gazeta do povo 

pede uma avaliação. Conforme veremos o teor desta entrevista, vai refletir na cobertura que a 

Gazeta do Povo fará deste evento: 

 

A entrevista: 

A seguir trecho do diálogo entre o governador Requião e a repórter da Gazeta do Povo durante a 

entrevista coletiva. 

 

Rosana Felix, Gazeta do Povo:  

Governador, eu gostaria de saber se o senhor ficou chateado por vencer por uma diferença de 

apenas cerca de dez mil votos e o que o senhor pretende fazer para convencer a aquela metade do 

eleitorado que votou no seu concorrente de que o senhor vai fazer um bom governo? O senhor 

pretende fazer mudanças nas condições de políticas públicas?  

 

Requião: 

Vou convidar o Francisco Cunha Pereira para ser Secretário de Estado. Nós temos 75% de 

aprovação popular e tivemos na Gazeta do Povo uma espécie de “diário oficial” da oposição. Eu 

não fui numa entrevista na Gazeta do Povo e a Gazeta publicou as perguntas, sórdidas, perguntas 

canalhas, perguntas sem ética e sem moral. Nós desconsideramos esse tipo de órgão de 

comunicação no Paraná. Nós vamos é confirmar o governo e vamos ampliar esta aprovação de 

75% para mais. Foi a utilização sem escrúpulos da Gazeta do Povo e da RPC na campanha que 

em determinado momento nos derrubou uma liderança de mais de 20 pontos.  

 

Trata-se de um embate discursivo travado diretamente entre o Governador eleito Roberto 

Requião e a Gazeta do Povo e que desenvolvem estratégias de ataque e defesa mesclados em 

várias retóricas. 

 A pergunta da repórter pode ser entendida como pessoal diante do adjetivo “chateado”. A 

referência que ela emprega ao número de votos por ele obtido faz com que Requião adote uma 

posição de ataque. A pergunta da jornalista coloca Requião na posição de confronto. 
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Requião utiliza da ironia como retórica em resposta do questionamento da jornalista. Ele cita que 

pára uma administração convincente teria de chamar o proprietário da Gazeta do Povo, Francisco 

Cunha Pereira para a Secretaria de Estado. Com essa idéia, Requião deixa implícito o que pensa 

sobre os interesses do jornal. A continuação da fala de Requião exemplifica, através de números, 

a aceitação popular de seu governo, o que ele contrasta com uam situação vivenciada com a 

Gazeta do Povo, onde ele argumenta que determinada atitude do jornal implica em uma 

construção negativa de sua imagem.  

Requião faz críticas às perguntas emitidas. O governador torna explicita sua rejeição ao jornal, 

alegando que ele fez com que perdesse votos. Isso evidencia características de um certo tipo de 

discurso político. Nessas condições Requião estaria falando para um adversário político e não 

pára um meio de comunicação representado pela repórter. Ao ver seu discurso desqualificado o 

governador eleito responde adotando o foco contra-ataque e da ironia.  

No dia seguinte o diálogo entre o governador e a jornalista desloca-se para a edição da Gazeta do 

Povo, submetendo-se a um intenso processo de agendamento da mídia. Esta de sua parte não 

apenas registra o episódio em que Requião fala da mídia, mas dinamiza já uma bateria opinativa 

contra essa manifestação. 

 

Na sua primeira página abre a sua manchete com o título: Requião ataca a imprensa e vira alvo 

de repúdio 

O título marca a presença da opinião estabelecida pelo jornal. A palavra “ataca”, ilustra o 

julgamento do meio de comunicação sobre a fala do governador eleito. Além disso o título é uma 

espécie de opinião quando menciona que esta fala de ataque gera repúdio. 

E os registros do repúdio estariam no agendamento desencadeado pelo jornal. 

Além disso publica a seguinte matéria: 

“Pouco sobre os planos de governo e muita fúria contra a imprensa. Foi assim a primeira coletiva 

do governador reeleito Roberto Requião, ontem, quando reclamou da ‘enorme’ interferência da 

mídia e da ‘sórdida’ campanha de ‘desconstrução’ de sua imagem. O Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Paraná repudiou a atitude ‘desrespeitosa, truculenta e deselegante do 

governador’, frisando que quando um homem público desrespeita uma classe, ‘coloca-se acima 

das instituições democráticas’. Ainda ontem, Requião anunciou que vai nomear um assessor para 

‘seguir’ Beto Richa”. 
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Além da matéria, o jornal publica um editorial “Sinal Inquietante” em que analisa a fala de 

Requião e finalmente publicando ainda um editorial de primeira página “Ameaça à democracia” 

em que a RPC e a própria Gazeta do Povo defendem-se das acusações. A Gazeta organiza uma 

agenda de contra-ataque situando o acontecimento em vários níveis de sua edição. Além disso 

ouve opiniões próximas ao mundo do jornalismo como a do presidente da classe. 

Na página 3, desdobra-se o agendamento com uma nova matéria trazendo título, o qual estipula 

ações a serem desenvolvidas por Requião: Primeiro ato: atacar a imprensa 

A palavra “ataque” é utilizada novamente, o que coloca Requião em posição de confronto com a 

mídia. Já no primeiro parágrafo, o texto remete à primeira página, onde reafirma que como 

governador reeleito em sua primeira coletiva, Requião, fala pouco dos planos de Governo e 

critica a imprensa na cobertura da campanha eleitoral: “Para Requião, a interferência da mídia foi 

“enorme” e sua imagem sofreu uma campanha ‘sórdida’”.   

O exemplo acima serve para ilustrar como é complexo o embate de agenda: temos a entrevista do 

governador, o diálogo entre ele e a repórter, o deslocamento da entrevista para o jornal que de sua 

parte ocupa-se do acontecimento fazendo um agendamento de contra-ataque. O jornal denuncia o 

ataque de Requião à imprensa, mas não diz que Requião só vira alvo de repúdio na medida em 

que ele é objeto do agendamento midiático. Estamos assim no miolo dos agendamentos. 

 

 Destacamos alguns aspectos da entrevista concedida por Requião onde mostra-se tensões dos 

embates e cujo foco está nos diálogos aqui travados. 

 

 

a) Faz críticas ao jornal Folha de São Paulo pela publicação de notícias, que segundo ele, são 

falsas e foram utilizadas para manchar a sua imagem. Requião aproveita a deixa e acusa a  

repórter representante da Folha de São Paulo como a responsável pela publicação falsa, e 

completa dizendo que os “jornalões” do Brasil reproduziram as “canalhices” publicadas pela 

imprensa local. O governador eleito ainda diz que a mídia foi comprometida durante a 

campanha o que, segundo ele, torna-se uma ameaça para o estado democrático. 

 

b) O representante da “Gazeta Mercantil” apresenta uma pergunta de caráter econômico sobre os 

investimentos em estradas e Requião emite resposta de maneira receptiva, utilizando até 
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mesmo de elogios sobre a pergunta. A explicação é elaborada pelo governador eleito com 

específica atenção. 

 

c) Requião é questionado sobre o Porto de Paranaguá e ele emite novas críticas à imprensa 

nacional. A Rede Globo e os jornalistas Pedro Bial e Mirian Leitão são citados como exemplo 

de informações distorcidas sobre o Porto. 

 

d) Uma repórter da rádio CBN faz a pergunta: “Quando o senhor foi eleito em 2002 tinha 26 

deputados aliados e 28 opositores na Assembléia Legislativa. Agora deve ter pelo menos 32 

aliados na Assembléia. Como isso vai facilitar essa gestão e como será o tratamento, o 

relacionamento com a oposição”. 

Requião responde: “O relacionamento com a oposição é o de sempre. Nós temos uma maioria 

superior a 33 deputados e eu queria cumprimentar a CBN pela boca de urna que fez para o meu 

adversário desde as 8 horas da manhã. Botando Álvaro Dias, o Rubens Bueno e o pessoal todo, 

despudoradamente, pedindo votos para coligação do grande capital. Parabéns para vocês, 

perderam a eleição”. Requião ainda completa a resposta, dizendo que se o Estado tivesse uma 

Justiça Eleitoral mais eficaz, os que fizeram boca de urna estariam “todos na cadeia”. 

Após as palmas do público presente e diante do embate discursivo travado através da retórica 

entre governador eleito e jornalistas presentes, o repórter do “Jornal do Estado” pergunta: 

“Requião, durante o segundo turno o senhor recebeu os jornalistas muito bem e agora está uma 

pessoa raivosa”. O repórter ainda defendeu Francisco Cunha Pereira (proprietário da Gazeta do 

Povo), o qual Requião ironizou em resposta à Gazeta do Povo, trecho que será analisado no 

decorrer desta monografia. O jornalista recebeu breves sussurros de condenação a sua pergunta, 

por parte da platéia presente. O diálogo tem continuidade através do embate discursivo travado 

entre o jornalista e o governador:  

Jornalista: Requião, nesses próximos quatro anos, o que muda e o que não muda? O que não 

muda, pelo que eu to vendo aqui foi o que você fez no segundo turno, que foi uma pessoa que 

tava recebendo muito bem os jornalistas e hoje ta uma pessoa raivosa. Inclusive eu quero 

defender o Francisco Cunha (proprietário da Gazeta do Povo) que está morimbundo e você fica 

atacando uma pessoa que ta morrendo. 
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Requião: Companheiro, o mundo é bom, você também vai ser feliz e não precisa puxar saco do 

patrão. 

O encerramento desta terceira fase de análise se dá com o primeiro discurso oficial de Roberto 

Requião quando de posse para o terceiro mandato para governo do Estado do Paraná. 

 

 

 

 

Desdobrando agenda 

 

Como no terceiro ato desse momento temos a fala do governador eleito, dirigindo-se nessa 

condição, à sua comunidade, sem “interferências” com aquela que marcou sua entrevista. Trata-

se de discurso de posse e que é uma fala entremeada de momentos de confraternização com seus 

pares, mas também de anuncios de suas diferenças com seus opositores. 

No dia primeiro de janeiro de 2007, Requião faz um discurso afirmando que assume novamente o 

governo por escolha dos paranaenses, que não lhe interessam marcas históricas e recordes e sim, 

o tempo que já teve e ainda tem para governar o Paraná. Afirma também que nunca dissociou as 

palavras do discurso, o que na verdade remete os ouvintes para uma relação de confiança no 

discurso proferido naquela ocasião. 

Utiliza novamente, durante o discurso, a retórica de “contra-ataque” para os adversários, onde ele 

cita “privatarias” do governo anterior ao seu, interesses “transnacionais” e domínio dos 

“oportunistas” no Estado. 

Cita o comportamento da mídia como “os que fizeram da liberdade de imprensa um negócio 

muito próprio e muito próspero”. 

O Governador também ressalta a opção ideológica de sua administração: “Pois bem, nos 

próximos quatro anos vamos radicalizar essa opção. Vamos ainda mais a fundo na tarefa de 

governar para o povo”. 

Explicita a sua visão de posição política e se auto-intitula de esquerda: “Somos de esquerda, 

porque ser de esquerda é ser solidário, fraterno, humano. É ser gente. É Ter os olhos, a alma e o 

coração voltados para as desigualdades e as misérias deste mundo”. Através deste trecho do 

discurso, Requião da um tom “sentimental” para a aceitação de sua proposta de governo. As 
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palavras tornam-se amenas, aceitáveis, “tocantes” e expressam a popularidade que busca o 

discurso do governador. Para dar o tom a sua administração, ele cita pensadores como Aristóteles 

e também, segundo ele, maus exemplos como a globalização que reflete o “mercado por lucro”. 

No decorrer do discurso, Requião relembra os investimentos feitos no Estado durante seu 

mandato mais recente. A descrição de ações benéficas cometidas por seu governo remetem a uma 

idéia de aceitação de suas idéias e propostas. 

O governador volta a atacar a mídia, atualizando o agendamento da questão: “A militância dos 

jornalões a favor de uma candidatura só não detectou quem não quis. Caso de má-fé cínica ou 

ignorância córnea?”.  Sempre questionando a liberdade de imprensa, ele afirma seu discurso 

sobre uma mídia considerada tendenciosa e ainda expressa o desejo de uma comunicação de 

interesse público. 

Requião finaliza em tom poético: “Afinal temos um lado. O lado da solidariedade, da 

generosidade. O lado do povo. O lado esquerdo do peito”. Esse tipo de expressão utilizada no 

discurso político soa como “popular” ou “populista” como diria o discurso midiático em defesa 

de sua imagem, credibilidade e supremacia. 

 

Esse exemplo de embate discursivo denota a existência do confronto entre agendas.  Requião 

supostamente vivencia o “ataque discursivo” da mídia durante a campanha eleitoral, após vencer  

ele troca de posição e “contra-ataca” discursivamente a mídia, que por sua vez revida na agenda 

do dia seguinte. Requião só utiliza da fala oficial em forma de discurso durante a posse do 

terceiro mandato. 

Face aos limites de uma monografia, tivemos que determinar o fim desta análise nesse momento, 

uma vez que o caso não ficou limitado a esse registro. Ele não ficou apenas no dia seguinte, o dia 

de uma nova cobertura. Ele desdobra-se em novos embates, e esta monografia não pode abranger 

esses materiais devido a data de sua conclusão, pois como se sabe, esses embates estendem-se 

sobre o mandato de Requião.  

Nesse sentido, o trabalho de análise realizado nesta monografia cumpre o seu propósito, pois 

tornou-se possível evidenciar os “embates discursivos” realizados entre mídia e governo através 

de suas agendas, uma influenciando a outra. 
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O que retiramos deste discurso é a questão de que embora sendo um discurso político não é um 

discurso de campanha. É um discurso de contemplação dos aliados e de contestação dos 

adversários. 
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5 – Conclusão: 

 

Através do estudo dos Campos Sociais (mídia e política) e suas respectivas agendas, foi possível 

identificar ações discursivas dos campos do jornalismo e da política, ou seja, a agenda do 

jornalismo cumprindo uma ação fiscalizatória e a agenda do governo provida de “doutrinas” e 

“ideologias”, proporcionando assim os embates discursivos travados e sustentados na “vitrine” do 

espaço público. 

No primeiro capítulo, apesar das dificuldades como a distância logística e a falta de material 

bibliográfico mais consistente, o levantamento e recuperação de aspectos históricos entre a 

política e o jornalismo no Paraná foi satisfatória a partir de entrevistas e fontes que 

proporcionaram o conhecimento das características dessa relação. 

Na elaboração do segundo capítulo, o resgate de momentos históricos relacionados aos 3 jornais 

em questão proporcionaram um melhor entendimento da relação desses jornais com o campo 

político. Quando examinei os próprios títulos, mostrei aí essas questões. 

Vimos que os jornais não são entidades abstratas, eles estão em nossas vidas, imersos em relação 

com os eleitores. Identifica-se os jornais e suas intenções não só em seus editoriais, mas já a 

partir de seus “nomes”. Esses nomes situam o que os jornais são, de onde vem, o que 

representam, onde estão instalados, ideais a serem perseguidos, etc. 

 A identificação de grupos comunicacionais, a quem os jornais pertencem, também influenciou de 

maneira positiva e mais clara na análise de suas relações com o governo e num sentido mais 

amplo com a política. 

Fatores de sustentabilidade dos jornais, como a publicidade governamental, também apontam 

características relevantes e críticas, pois dela dependem os jornais. 

No capítulo três, foi possível conhecer o funcionamento de um sistema de comunicação 

governamental, suas características, funções, rotinas, etc. A ênfase na figura do governador como 

característica central de uma assessoria, promovei o entendimento da agenda governamental, a 

qual influencia na agenda das mídias, ou seja, evidencia-se como elemento protagonista da mídia 

governamental. 

Minhas conclusões são apenas observações, pois essas questões permanecem na mídia e governo, 

mas, particularmente quero chamar atenção na minha análise para os seguintes fatos: 
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- Mostrei teoricamente que os campos tem relações tensas. O exame do caso estudado 

evidencia que essas tensões manifestam-se em práticas do discurso, uma vez que os 

discursos não são apenas símbolos a serviço de entendimento de mensagem, mas 

também lugares de ataques e confrontos de pontos de vista. 

- O trabalho não procura dar razão a nenhum dos campos, mas chamar atenção para 

alguns aspectos sobre os quais se assenta um determinado tipo de relação mídia x 

política. 

- Se o discurso político é contundente, apaixonado, as vezes “cego” e “demolidor”, o 

discurso midiático também tem uma organização de argumentos que não deixa outras 

opiniões sobreviverem. 

 

Chamou-me atenção para o fato da mídia desqualificar o governador, segundo construções 

retóricas. Mas assim ao faze-lo, apesar de transformá-lo em figura polêmica, o transforma 

também em vítima. O caso mostra que esses discursos alimentam reciprocamente o 

funcionamento do outro, sem um o outro não existe. Ou seja, ao dizer que Requião é polêmico, 

“turrão”, a mídia o transforma também em vítima e Requião ao atacar a mídia, transforma-a 

também em seu objeto. 

Vale ressaltar, mais uma vez, que o estudo aqui realizado não procura dar razão ou apontar 

vencedores, mas descrever como esses campos fazem para falar de suas verdades e o fazendo no 

espaço público, na mão do leitor. 

Considero também o aprendizado pessoal e profissional durante o processo de desenvolvimento 

da pesquisa. Elaborar um projeto de pesquisa exige mais que dedicação, a disciplina de hábitos é 

algo que transforma a vida acadêmica, antes baseada mais na prática do factual do que no 

conhecimento aprofundado dos assuntos em pauta. No cotidiano da vida acadêmica vivemos sob 

a “corrida contra o tempo” para o desvendar dos fatos e muitas vezes, isso torna as notícias 

superficiais e até mesmo com deficiências de abordagem. Sem dúvidas, afirmo aqui, que esta 

monografia contribuiu tanto para o amadurecimento acadêmico, quanto pessoal. 

No nível acadêmico, considero o aprendizado da construção da pesquisa, o estudo com mais 

sistematicidade das teorias da comunicação, o conhecimento de modelos de comunicação, como 

por exemplo o governamental. Ressalto também o desenvolvimento de idéias através de 

formulações mais consistentes, como se tratássemos de um foco a ser perseguido e dominado. 
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Esse foco acredito que é definido através das “conversas” com os autores, entrevistados, 

profissionais da área e principalmente com pessoas experientes, como por exemplo o profissional 

que disponibiliza-se a orientar o tema de pesquisa. 

Além disso, enquanto cidadã, o trabalho de conclusão permitiu-me reflexões sobre o verdadeiro 

papel da política e do jornalismo em uma sociedade. A política não se resume ao ano eleitoral, à 

escolha do candidato, ao direito do voto. Ela está presente todos os dias em nossas relações, 

decisões, discursos que lemos e suas conseqüências da vida da sociedade. 

O jornalismo também não é apenas a “cobertura dos fatos”. O jornalismo é consciência, ética e 

reflexão. Face a sua característica do modo de dizer, o jornal impõe exigências aos seus 

profissionais como aos leitores para que os mesmos possam com ele lidar. Aos jornalistas uma 

formação ética, que não significa dizer neutralidade, e aos leitores, que permita mais 

conhecimento sobre a forma de ver o jornalismo que não é inocente. O jornalismo é o modo de 

dizer, é o olhar neutro ou não sobre determinado acontecimento.  

Este caso motivou-me a estudá-lo, pois é um pretexto para conhecer a realidade do jornalismo e 

da política de outro Estado. Possibilitando-me novos conhecimentos sobre uma realidade que 

ultrapassa meus limites geográficos. Este modo de conhecer outras realidades, tornou-se possível 

através de matérias, fontes e outras atividades voltadas para a conclusão de um trabalho 

extremamente idealizado, perseguido e finalmente realizado, mesmo diante de todas as 

dificuldades que encontrei no caminho. 

Este trabalho é apenas a indicação de um momento que deixa pistas, perguntas e a existência de 

novos desafios a serem perseguidos dando continuidade a futuros estudos. 
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