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RESUMO 

 

 

  Este trabalho de pesquisa tem como tema norteador as estratégias discursivas 

desenvolvidas pela mídia impressa no processo de legitimação do Projeto Rondon em Santa 

Maria: o caso do Jornal A Razão. Diante disso, se propôs a analisar e compreender os 

processos de agendamento realizados por este veículo de comunicação, através de operadores, 

presentes em títulos e textos noticiosos. E ainda compreender a relação estabelecida entre os 

três campos sociais envolvidos (midiático, político e educacional). Perante esse objetivo e 

essa problemática foi realizada uma pesquisa no sentido de compreender o posicionamento do 

jornal A Razão, identificar, categorizar e analisar os gêneros jornalísticos, os discursos e os 

operadores de agendamento presentes nas notícias sobre ao Projeto Rondon. A escolha dessa 

temática se deu principalmente por dois motivos. Primeiro pelo interesse da pesquisadora em 

dar continuidade a pesquisas anteriores referentes ao Projeto Rondon a sua familiaridade com 

o assunto. O segundo motivo diz respeito ao fato da temática ser inédita, ou seja, não há 

registros de outras pesquisas que relacionem o Projeto Rondon com a mídia e suas estratégias 

comunicacionais. Para tanto, adotou-se com referencial teórico os conceitos de Campos 

Sociais, Campo Midiático, Noticiabilidade e Agendamento. Neste trabalho foi desenvolvido 

um estudo de caso através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa de caráter exploratório, 

pois, adotou como métodos: pesquisa bibliográfica, documental e Análise do Discurso. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho que visa analisar as estratégias de agendamento desenvolvidas 

pelo Jornal A Razão, sobre o Projeto Rondon, no período compreendido entre 1968 e 1971, 

partiu de anseios particulares da pesquisadora. Visto que o tema Projeto Rondon já havia sido 

pesquisado por esta em trabalhos acadêmicos anteriores, sobre o ângulo da memória e da 

preservação do patrimônio cultural, que resultou numa Dissertação de Mestrado. O assunto, 

no entanto, deixou brechas e questionamentos em relação ao papel da mídia que permitiram a 

elaboração deste estudo que tem como tema norteador: as estratégias discursivas 

desenvolvidas pela mídia impressa no processo de legitimação do Projeto Rondon em Santa 

Maria entre os anos de 1968 e 1971: O caso do Jornal A Razão. 

O Projeto Rondon é um projeto criado durante o período mais duro da Ditadura Militar 

pelo próprio Governo. Tinha como objetivo mobilizar os acadêmicos a participarem de 

“Operações” em comunidades carentes em todo o Brasil, principalmente na Amazônia, sobre 

o lema “Integrar para não Entregar”. O projeto, em sua primeira fase de 1968 a 1989, tinha 

um caráter assistencialista. Conseguiu, nos quatro primeiros anos, atingir 24 mil estudantes 

diretamente e mais 120 mil participantes indiretamente. Neste tempo, o projeto chegou a 2500 

municípios em todo o Brasil.  

Os números demonstram que o sucesso do Projeto Rondon era evidente, mas o ponto 

contraditório se apresenta quando analisamos o período histórico em que o Projeto foi criado, 

no ano de 1968. Ano esse em que a UNE – União Nacional dos Estudantes foi fechada e ano 

em que o AI-5 (Ato Institucional nº5) foi instituído. Período considerado de maior repressão e 

censura do Governo Militar. Então, como era possível mobilizar e engajar tantos acadêmicos 

em um projeto criado e coordenado pelos militares?  Num período onde muitas pessoas 

sumiam sem deixar pistas, porque estudantes aceitavam viajar para lugares tão inóspitos do 

Brasil? E nesse processo qual foi o papel da mídia? Que estratégias discursivas foram usadas 

pelos jornais que poderiam ter contribuído para a adesão dos estudantes? No período de maior 

censura da mídia no Brasil, os veículos de comunicação tinham autonomia para noticiar o 

Projeto Rondon e seus feitos por todo Brasil? Ou esses veículos foram utilizados como porta-

voz da Ditadura Militar, que precisava de alguma maneira mobilizar e sensibilizar os jovens 

brasileiros a seu favor? E em Santa Maria, qual foi o posicionamento do Jornal A Razão? O 

envolvimento da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) pioneira em muitas operações 

do Projeto Rondon influenciou a mídia local? 
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Estas questões deram base a esse estudo, pois segundo relatos do tenente-coronel 

Mauro Costa Rodrigues, criador e primeiro coordenador do Projeto Rondon, no livro Historia 

Oral do Projeto Rondon, a repercussão das operações na mídia sempre foi grande e a favor. 

Estas foram expressas na forma de entrevistas, artigos, editoriais, matérias especiais e notícias 

e nas mais variadas mídias. Diante das evidencias de publicações sobre o Projeto Rondon, 

relatadas pelo Coronel Mauro e obtidas durante a pré-análise realizada para este estudo no 

Arquivo Histórico de Santa Maria, busca-se compreender qual o papel e de que maneira a 

mídia impressa santa-mariense, através do jornal “A Razão” desenvolveu processos de 

agendamento em sua cobertura visando contribuir ou influenciar na legitimação do Rondon 

em Santa Maria. Esta comporta o segundo maior contingente militar do Brasil, é referencia 

acadêmica, tendo sido a primeira cidade do interior a instalar uma Universidade Federal. 

Também, pelo fato da Universidade Federal de Santa Maria ter participado desde as primeiras 

operações do Projeto Rondon, no ano de 1968. E ainda, ter sido referência quanto à questão 

da instalação e da coordenação de Extensões Universitárias. Isto lhe garantiu ser pioneira na 

implantação de um Campus Avançado, no então Território de Roraima, na cidade de Boa 

Vista.  

A escolha pelo jornal A Razão deve-se ao fato de ser o único jornal impresso de Santa 

Maria que se manteve atuante durante todo o período da Ditadura Militar. E ainda, porque o 

acesso às edições do jornal é livre tanto no arquivo da empresa, que ainda atua em Santa 

Maria, quanto no Arquivo Histórico da cidade. Outro fator de grande relevância para o 

desenvolvimento dessa pesquisa diz respeito ao seu ineditismo, já que, até o momento não 

existe outro trabalho nessa direção. Nem ao que se refere à análise do papel da A Razão como 

agendadora de projetos do Governo Militar, nem em relação ao Projeto Rondon. Quanto a 

este, existem raros trabalhos em todo Brasil que se propuseram a pesquisar o Projeto em sua 

fase inicial ou que questionaram a sua criação e atuação. Os trabalhos encontrados que fazem 

menção ao Projeto Rondon são direcionados mais a importância das ações assistencialistas na 

primeira fase, que compreende o período de 1968 a 1989; o papel do acadêmico como 

formador de multiplicadores e a relevância das oficinas, nas diversas áreas que a operação 

nacional comporta, na segunda fase que teve inicio em 2005, no Governo Lula.  

Diante da justificativa exposta, este trabalho tem por objetivo compreender o papel do 

Jornal A Razão na legitimação do Projeto Rondon em Santa Maria, através dos seus processos 

de agendamento, expressos através de marcas e operadores de agendamento presentes nos 

títulos e nos textos das notícias publicadas pelo jornal no período definido e ainda a relação 

estabelecida entre os três campos sociais envolvidos nesse processo, ou seja, o campo 
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midiático, o campo político e o campo educacional. Com base nisso, buscou-se descrever 

intenções enunciadas através de discursos midiáticos e o posicionamento do Jornal A Razão, 

seja ele como uma mídia que produz um discurso neutro e/ou independente, seja como um 

porta-voz do Governo ou ainda como um instrumento de manipulação política.  

Portanto, a escolha desse objeto origina-se da necessidade de compreender como esse 

operador eleito, ou seja, a mídia propõe formas de Legitimação das políticas públicas. Desta 

forma, deseja-se com esse trabalho realizar uma leitura de como as instituições midiáticas 

produzem formas de interpretação, se propondo a modos de legitimação de projetos do porte 

que o Projeto Rondon representou para o ciclo Militar no Brasil. 

 Para isso, este trabalho foi estruturado em três Capítulos, que permitiu a construção de 

um estudo coeso e fundamentado. No Capítulo 1, foi realizada, através de pesquisas 

bibliográficas, a fundamentação teórica que daria sustentação à análise realizada no terceiro 

Capítulo. Como referencial teórico, foram escolhidos os conceitos de: Campos Sociais, 

Noticiabilidade e Agendamento. Os principais autores selecionados para fundamentar este 

capítulo foram: McCombs e Wolf que proporcionaram o direcionamento teórico e 

metodológico deste trabalho; Pierre Bourdieu, Nelson Traquina e Adriano Rodrigues 

possibilitaram compreender os critérios de noticiabilidade e a relação entre os campos sociais 

e em especial a relação do Campo Midiático e o Campo Jornalístico com os demais campos, 

via sua principal competência que é a discursividade. 

O Capítulo 2 foi estruturado para situar o leitor quanto o objeto de análise e o tempo 

histórico ao qual este estudo faz referência. Como principais atores foram utilizados Motta, 

Barichello e Mariano da Rocha Filho. No Capítulo 3, é realizada primeiramente a 

apresentação da metodologia aplicada às análises. Posteriormente, apresentam os dados 

quantitativos levantados através da pesquisa realizada nas edições do Jornal A Razão, 

encontradas no Arquivo Histórico de Santa Maria. A pesquisa foi catalogada através de 

tabelas trazidas em anexo e gráficos apresentados e analisados no corpo do texto e ainda em 

imagens, trazidas também no corpo do texto como forma de somar informação ao texto. 

Juntamente com a apresentação dos dados quantitativos foi realizada a análise qualitativa, que 

tinha como objetivo identificar e analisar os operadores de agendamento presentes nos títulos 

e textos das notícias selecionadas. Neste capítulo, por sua vez, foram utilizados os autores 

Charaudeau, Maingueneau e Mouillaud, que ajudaram a fundamentar a metodologia de 

análise. Num terceiro momento, os dados analisados permitiram a reflexão dos resultados 

obtidos nas análises quantitativas e qualitativas realizadas ao longo do capítulo.   
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Este Trabalho de Final de Graduação se constitui em um exercício que converge com 

os horizontes da minha formação acadêmica, no sentido de articular o Campo da 

Comunicação, através do Jornalismo, com a História e com a ampliação do conhecimento 

histórico e preservação da memória. O desenvolvimento desse estudo dá margens a novos 

anseios acadêmicos, quando se buscará um aprofundamento nos conceitos e metodologias 

aqui trabalhados. Portanto, esse trabalho servirá como ponto de partida e referência aos 

demais passos pretendidos no meio acadêmico, e para a minha formação como docente e 

bacharel em História e Jornalismo.  



CAPÍTULO 1 - ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS: CAMPOS SOCIAIS, 

NOTICIABILIDADE E AGENDAMENTO 

 

 

 Diante da temática proposta por este estudo: “A contribuição da cobertura jornalística 

do Jornal A Razão para a legitimação do Projeto Rondon em Santa Maria” via Universidade 

Federal de Santa Maria, tonou-se necessário a compreensão dos conceitos de Campos Sociais,  

Noticiabilidade, e de Agenda-setting, visto que nesse estudo então envolvidos três campos: o 

das mídias, o da política e o da educação.  

 Num primeiro momento, será feita uma explanação sobre a relação que se estabelece 

entre os Campos Sociais e de que forma o Campo das Mídias exerce sua influência sobre os 

demais, através de estratégias discursivas. Mouillaud (1997) “apresenta a noção dos 

„dispositivos‟ para melhor ilustrar o envolvimento do jornal com diferentes campos, inclusive 

o da política”. O autor “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” (In: SEVERO, 2007, p.53). Este jogo de interesses e poderes exercidos pelos 

campos será melhor trabalhado abaixo. 

 Após serão trabalhados os critérios de Noticiabilidade, dos quais contribuíram para dar 

suporte à cobertura e ao agendamento realizado pela A Razão no caso do Projeto Rondon. No 

terceiro subtítulo desse capítulo são apresentadas as noções de agendamento já que, segundo 

Formiga (2006), as bases teóricas desse modelo “partiram de estudo da comunicação política” 

centralizando o interesse na “análise dos efeitos de comunicação de massa” que resultavam 

“da presença de determinados conhecimentos e informações sobre o meio político na opinião 

pública” (p.16). Vale salientar que o principal percurso deste conceito, aplicado por 

McCombs, serviu para examinar a cobertura jornalística sobre temas políticos e o efeito 

destas sobre as decisões de eleitores tomadas em processos eleitorais, em torno de escolhas de 

candidatos. Segundo ele, e num primeiro instante, as mídia ao agendar ângulos de um fato 

ofereciam ao leitor modos de enquadramento de pontos de vistas que tinham sobre pessoas, 

valores, atitudes e decisões.  
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1.1. Agendamento e Noticiabilidade no âmbito dos Campos Sociais  

 

 Para compreender as estratégias discursivas utilizadas pelos medias para subordinar o 

público, aos seus processos de agendamento aos seus critérios de noticiabilidade, é preciso 

primeiro compreender o conceito de campos sociais e como os diversos campos se relacionam 

na dinâmica destes processos. Mas, principalmente, como o campo jornalístico conquista sua 

legitimidade através da delegação dos demais campos sociais, e como estes, na modernidade, 

sobrem com a influência, influenciam ou dependem dos media para terem acesso ao público.  

Nessa relação entre os demais campos sociais diversos e o campo dos media 

jornalístico é preciso perceber que há uma troca de interesses, mesmo que às vezes 

involuntária, da qual garante a sobrevivência ou a visibilidade de ambos.  É preciso 

compreender ainda, que ambos exercem poder sobre o outro, ambos são vigilantes e apelam 

para estratégias de sedução. Neste viés, o campo político vê no campo das mídias um espaço 

para ter visibilidade e acesso ao público, utilizando-se dos dispositivos discursivos e 

publicitários que os media lhes proporciona e de suas estratégias de comunicação. 

 No caso desse trabalho, estudaremos como o campo dos media (jornalístico) se 

relacionou com o campo político e educacional em Santa Maria, garantindo-lhes visibilidade e 

legitimação no espaço público. Pois, nesse caso, a midiatização contribuiu para legitimar 

acontecimentos e projetos políticos, como será observado no terceiro capítulo. Assim, para 

compreender como ocorrem essas relações entre os campos, será preciso refletir sobre o 

conceito de campos sociais e a especificidade da mídia, que segue abaixo. 

 

 

1.1.1. Campos Sociais 

 

 O conceito de campos sociais vem sendo estudado por diversos autores, entre eles 

Pierre Bourdieu, Nelson Traquina e Adriano Rodrigues, dos quais foram tomados como 

referências para esse estudo. Entretanto, antes de partir direto para a definição conceitual, 

serão feitas referências a alguns termos, tais como: esfera pública, autoridade científica ou 

competência científica, capital social ou capital científico, entre outros, que se julga serem 

fundamentais para a compreensão e que tem ligação direta com os campos sociais.  

 Segundo Rodrigues (2001), “os processos comunicacionais estão intimamente 

relacionados com a constituição de uma esfera pública”. Esta é “por conseguinte, a cena em 
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que o jogo das interações sociais e o movimento dos atores ganham visibilidade social” e que 

por sua vez, é “responsável pela criação e pela manutenção de regularidades que ditam as 

normas da conformidade e da conveniência da linguagem e das ações assim como definem o 

estatuto e os papéis dos agentes e dos atores sociais” (p.141). Diante disso, o autor esclarece 

que a comunicação está muito além de ser apenas um instrumento de informação, é, 

“sobretudo, o processo instituinte do espaço público em que se desenrolam as suas ações e os 

seus discursos e coincide com o próprio jogo dos papéis  que as instituições lhes destinam” 

(RODRIGUES, 2001, p.141). 

 Já os campos sociais, segundo Carbonel (2008), podem ser entendidos como um 

“espaço não físico, constituído por um conhecimento - capital específico - regulador desse 

saber singular teórico e prático, e que ainda se sustenta como autoridade perante a sociedade 

e, mediante um contrato-social, tem seus movimentos reconhecidos por ela” (p.11). Bourdieu 

(1976) diz que os campos sociais são lugares de lutas, é um espaço em que se travam 

“relações objetivas entre posições adquiridas, é o lugar, o espaço de jogo de uma luta 

concorrencial” (p.1).  

Segundo Bourdieu (1976), o que está em jogo no campo científico é o monopólio da 

autoridade científica definida, ou seja, a capacidade técnica e o poder social, ou ainda “o 

poder de produzir, impor e inculcar a representação legítima do mundo social” (p.27). De 

acordo com o autor, está em jogo também o monopólio da competência científica, a qual se 

refere à capacidade de falar e agir legitimamente. Bourdieu, ao falar sobre campos sociais, faz 

referências ao campo científico, entendido aqui, como um exemplo que serve para 

compreender aos demais campos, já que as relações travadas entre os membros e a forma de 

estruturação se assemelham.  

Rodrigues (2001), por sua vez, diz que “um campo social constitui uma instituição 

social, uma esfera de legitimidade” (p.43). Ou seja, os campos sociais (médico, político, 

família, religioso, científico, econômico, entre outros) definem esferas de legitimidade que 

lhes garantem autoridade sobre atos de linguagem, discursos e práticas, que sejam condizentes 

com as suas competências. Desta forma, segundo Rodrigues (2001), os campos sociais 

passam a “ocupar o lugar de sujeitos de enunciação: „a família exige‟, „a economia deve e 

exige‟, „a política impõe‟”. Esses enunciados colocam as instituições sociais constituídas 

pelos campos sociais “no lugar de sujeito de um dizer ou de um fazer e remetem para a 

capacidade de impor com legitimidade indiscutível algo ao conjunto do tecido social” 

(RODRIGUES, 2001, p.144). 
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Entretanto, conforme Rodrigues (2001), há instituições que não são tão visíveis e 

organizadas, mas podem ser poderosas na medida da sua intervenção no espaço público. Estas 

constituem redes de instituições informais, que, ao intervir de forma “contínua e 

espontaneamente, nos dita a maior parte das normas da conformidade social que constituem o 

espaço público” (RODRIGUES, 2001, p.145). Mas segundo o autor, a legitimidade de um 

campo social, seja formal ou informal, depende do processo “de institucionalização dos 

valores que lhe são próprios, desde sua criação e gestão até a sua inculcação e sanção” 

(RODRIGUES, 2001, p.145). 

Em relação ao corpo social e a hierarquia dos campos sociais, Rodrigues (2001) 

expõe: “o conjunto dos detentores da legitimidade instituinte de um determinado campo social 

forma ou constitui o seu corpo” e “a característica principal do corpo social é a sua 

visibilidade” (p.145). Rodrigues afirma que visibilidade do corpo social “é tanto maior quanto 

mais formal for a organização do respectivo campo. Um campo social pode ser visível através 

de insígnias (máscaras, tatuagens, fardas, emblemas, etc.) que distinguem os detentores da sua 

ordem legítima” (p.145). Já os campos informais asseguram a visibilidade de seus corpos 

sociais através dos discursos, dos gestos e dos comportamentos. O autor diz ainda que 

 

é pela comparação das modalidades dos discursos e dos comportamentos dos atores 

e dos agentes sociais que podemos determinar a sua presença a um determinado 

corpo social e o lugar relativo que ocupam na sua ordem hierárquica. Esta presença e 

este lugar não são, no entanto, sempre claramente manifestados, na medida em que 

uma das maneiras que os corpos modernos têm de se manifestar pode consistir no 

apagamento sistemático das suas marcas, sobretudo quando este apagamento 

intervém como estratégia de campo em ordem à sua composição com outros campos 

concorrentes. (RODRIGUES, 2001, p.146) 

 

 Ao analisar o campo científico, Bourdieu (1976) define a visibilidade dos “corpos 

sociais” como sendo “capital científico” ou ainda autoridade ou competência científica. Em 

relação a isso, o autor diz que não é possível dissociar na competência científica o que seria 

“pura representação social, poder simbólico, marcado por todo um „aparelho‟ de emblemas e 

de signos, e o que seria pura capacidade técnica”. Isso porque os títulos, a posição social 

ocupada nas hierarquias instituídas, o transcurso da carreira do pesquisador “modificam a 

percepção social da capacidade propriamente técnica” (p.2). Diante disso, Bourdieu afirma 

que “todas as práticas estão orientadas para a aquisição de autoridade científica” (p.3), ou 

seja, prestígio, reconhecimento e celebridade.  

Conforme Carbonel, é “na aquisição desse saber específico e no domínio da 

experiência que os campos formam a sua identidade e, por consequência, estão definindo o 
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seu caráter limitador enquanto autoridades dominadoras da função discursiva” (2008, p.11). 

Não entanto, apesar de cada campo possuir características próprias, e ter certa autonomia, não 

é possível pensar que há campo isolado. 

 Em relação à autonomia dos campos sociais, Bourdieu (1976) diz que quanto maior 

for a autonomia de um campo, maior será a relação entre os pares. Desta forma,  

 

um produtor particular só pode esperar o reconhecimento do valor de seus produtos 

(“reputação”, “prestígio”, “autoridade”, “competência” etc.) dos outros produtores 

que, sendo também seus concorrentes, são os menos indicados a reconhecê-los sem 

discussão ou exame. De fato, somente os cientistas engajados no mesmo jogo detêm 

os meios de se apropriar simbolicamente da obra científica e de avaliar seus méritos. 

E também de direito: aquele que faz apelo a uma autoridade exterior ao campo só 

pode atrair sobre si o descrédito. (BOURDIEU, 1976, p.6) 

 

  

 Nesse sentido, o autor chama a atenção para a fragilidade e ingenuidade dessa relação 

entre os membros dos campos, pois, “não há juiz que não seja, ao mesmo tempo, juiz e parte 

interessada” (BOURDIEU, 1976, p.9). E ainda, na luta pelo poder social dentro do campo, 

isto é, nesse jogo político e de interesses particulares, há também a luta pelo capital social. 

Este compreendido como autoridade científica, ou como explica Bourdieu, como “uma 

espécie particular de capital que pode ser acumulado, transmitido e até mesmo, em certas 

condições, reconvertido em outras espécies”, tais como títulos, cargos hierárquicos, recursos 

financeiros, prêmios, entre outros (BOURDIEU, 1976, p.10). Segundo o autor, acumular 

capital social “é fazer um „nome‟, um nome próprio, um nome conhecido e reconhecido, 

marca que distingue imediatamente seu portador, arrancando-o como forma visível do fundo 

indiferenciado, despercebido, obscuro, no qual se perde o homem comum” (BOURDIEU, 

1976, p.11). 

 Diante disso, Bourdieu afirma que a estrutura do campo científico, e por conseguinte, 

dos demais campos sociais, “se define, a cada momento, pelo estado das relações de força 

entre os protagonistas em luta, agentes ou instituições, isto é, pela estrutura da distribuição do 

capital específico” (1976, p.12). E é o acúmulo do capital específico que comanda a “escolha 

dos assuntos mais ou menos „ambiciosos‟, uma maior ou menor produtividade” (p.14) e ainda 

a atração ou não de investimentos e do interesse público. 

 Guiados pelas propriedades de seu saber científico, de suas simbologias e de seus 

interesses, os campos dialogam uns com os outros, gerando intercruzamentos. E esse 

intercruzamento entre os campos, em função da vida moderna, gera conflitos, que Bourdieu 

(1976) chama de terreno conflituoso, onde, segundo ele, forma-se um campo de forças e de 
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lutas.  Segundo Rodrigues (2001), o duelo ocorre, por exemplo, entre os campos médico, 

político e científico com o religioso, que versam sobre determinadas questões que se colocam 

na fronteira entre esses campos, como é o caso da sexualidade e das formas de reprodução 

assistida (p.143). 

 Segundo Rodrigues, os campos sociais coexistem “com uma multiplicidade de outros 

campos, compondo entre si a repartição da força dos respectivos processos rituais e ordens 

axiológicas, assim como as funções expressivas e pragmáticas e as formas simbólicas de 

visibilidade” (RODRIGUES, 2001, p.149). As relações que se estabelecem entre os campos 

sociais resultam reflexos, chamado por Rodrigues (2001) de “dimensões”, que segundo o 

autor, “se projetam em cada um dos campos e o atravessam”. Diante disso, o autor coloca: 

“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 projetá-la” 

(RODRIGUES, 2001, p.141). Como exemplo: no campo político é possível encontrar 

dimensões religiosas, econômicas, militares, entre outros. E essas dimensões que atravessam 

um determinado campo social “funcionam, sobretudo, sincronicamente enquanto estratégias 

funcionais que se articulam, no presente, com os procedimentos táticos dos agentes e dos 

atores sociais” (RODRIGUES, 2001, p.149).  

 Rodrigues diz ainda que “as modalidades de composição entre as diferentes estratégias 

dos campos sociais são, sobretudo, a cooperação e o conflito”. Neste sentido, 

 

a cooperação intervém como modalidade de composição entre as estratégias de dois 

ou mais campos enquanto modalidade amplificadora dos efeitos institucionais de 

coerção. [...] Quando, pelo contrário, se acentua a pretensão de dois ou mais campos 

a imporem, cada um exclusivamente, a sua própria ordem axiológica numa esfera da 

experiência, assistimos ao desenrolar de uma modalidade estratégica conflitual. O 

confronto que continua a verificar-se na experiência da sexualidade entre o religioso, 

o jurídico, o médico, o científico e o político é particularmente eloquente quanto à 

modalidade conflitual da estratégia. De uma maneira geral, o conflito surge sempre 

que ocorre um processo de autonomização de uma esfera até então indiscutivelmente 

subordinada a um ou mais campos tradicionais, com a emergência de práticas que 

rompem com os discursos e comportamentos conformes às regras que 

tradicionalmente o campo em que elas se inscreviam ditava. (RODRIGUES, 2001, 

p.150) 

 

Carbonel (2008) diz que é através do “duelo impositivo entre os campos pela 

supremacia” que se “reorganiza o espaço de convívio entre eles, garantindo a inexistência 

absolutamente superior de um determinado campo sobre os demais”. Entretanto, conforme 

coloca o autor, “nas sociedades modernas, o midiático é quem gerencia o diálogo entre os 

campos” (CARBONEL, 2008, p.11), tendo assim uma hegemonia sobre os discursos.  
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1.1.2. Campo dos Media 

 

O campo dos media surge a partir do desenvolvimento tecnológico que redefiniu a 

forma sócio-organizacional dos povos, conforme afirma Carbonel (2008), e por essa razão 

não é considerado um campo tradicional “como a matemática, a filosofia, o direito e a 

medicina, por exemplo. No entanto, o campo midiático reuniu, sob seus domínios e como 

nenhum outro campo, todas as esferas de interesse social” e dessa forma “estabeleceu 

vínculos permanentes com a sociedade moderna” (CARBONEL, 2008, p.8). 

Rodrigues (2001) designa campo dos media como sendo uma “instituição de mediação 

que se instaura na modernidade” e que compreende “todos os dispositivos, formal ou 

informalmente organizados”, e tem ainda “como função compor os valores legítimos 

divergentes das instituições que adquiriram nas sociedades modernas o direito a mobilizarem 

autonomamente o espaço público, em ordem à prossecução dos seus objetivos e ao respeito 

dos seus interesses” (RODRIGUES, 2001, p.152).  Diante disso, o autor diz que  

 

nem todas as funções dos meios de comunicação social ou dos mass media se 

inscrevem na lógica institucional do campo dos media, assim como muitas funções 

de mediação são asseguradas por dispositivos distintos dos meios de comunicação 

social. O campo dos media é, por isso, uma instituição fluida e disseminada pelo 

conjunto do tecido social moderno. É uma noção abstrata com a qual se pretende dar 

conta de todo um conjunto de funções indispensáveis ao funcionamento de uma 

sociedade dividida e confrontada com a necessidade de assegurar, apesar de tudo, 

uma relativa homogeneidade da sua estrutura e um entendimento acerca dos seus 

princípios, objetivos, prioridades e modalidades de ação. (RODRIGUES, 2001, 

p.153) 

 

Mas, apesar do campo dos media ter surgido numa modernidade tardia, após sua 

autonomização, os demais campos sociais viram nele a possibilidade, de através da 

midiatização e via seus discursos e estratégias, publicizarem suas temáticas e ações. Por essa 

razão Rodrigues (2001) diz que a legitimidade expressiva e pragmática, do campo dos media, 

“é por natureza uma legitimidade delegada dos restantes campos sociais” (p.152), ou ainda o 

resultado “de um processo de autonomização de uma parte das funções de mediação dos 

outros campos sociais” (p.155). E, segundo o autor o campo dos media “está estruturado e 

funciona segundo os princípios da estratégia de composição dos objetivos e dos interesses dos 

diferentes campos”, sejam elas “modalidades de cooperação, visando, nomeadamente, o 

reforço da força da sua legitimidade, quer prossiga modalidades conflituais, de exacerbação 

das divergências e dos antagonismos” (RODRIGUES, 2001, p.152). 
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 No mundo contemporâneo, o campo midiático exerce uma hegemonia sobre o espaço 

canalizador de discursos das diferentes áreas e é responsável pela disseminação dos conteúdos 

nos diversos âmbitos. Sendo assim, é possível afirmar que o campo dos media gere as 

relações entre os campos sociais, na medida que gerencia os discursos dos demais campos. 

Desta forma, conforme coloca Carbonel (2008), a mídia “preenche uma lacuna proporcionada 

pelos próprios campos, que sozinhos não asseguram com eficiência o processo de mediação, 

tanto por não controlarem as técnicas do campo midiático quanto por desconhecerem modelos 

de construção de mensagens”. Os demais campos se mostram “incapazes de estabelecerem a 

totalidade de sua autoridade diante do conjunto da sociedade” (CARBONEL, 2008, p.11). 

Diante dessa falta de habilidade comunicativa, os demais campos delegam ao campo 

das media, uma atividade que lhe é singular, e que lhe confere sua maior competência, que é a 

discursividade. Assim, na medida em que o campo dos medias vai expandindo suas ações e 

organizando práticas dos outros campos, essa diversidade de campos se vê na contingência de 

tentar operar nos moldes do campo midiático, uma vez que, os processos de reconhecimento 

moderno se fazem cada vez mais através de operações midiáticas. Por sua vez, eles fazem 

ingressar em suas estruturas serviços de comunicação, tais como, assessorias de imprensa, 

aderem a campanhas publicitárias, enfim, aproximam-se do simbólico midiático. E desta 

forma, é possível afirmar que a sociedade torna-se cada vez mais midiatizada. 

 Para entender esse processo e essas relações entre o campo midiático e os demais 

campos, é necessário compreender de que forma se estrutura o campo dos media. Sendo 

assim, no que diz respeito a ritualização deste, Rodrigues (2001) diz que “é um processo que 

consiste na geração de modalidades estereotipadas de funcionamento de um campo e de 

reciclagem dessacralizante moderna do correspondente simbólico”. O autor afirma ainda, que 

“em virtude da íntima relação com a genealogia do espaço público moderno, os processos 

rituais do campo dos media, em vez de estarem delimitados a espaços e a momentos 

separados, estão disseminados pelo conjunto da experiência do mundo” (2001, p.157). E 

devido à natureza simbólica e sua ritualização, o funcionamento do campo dos media assume 

um regime uniformemente acelerado, ou seja, pontuado pelo ritmo de uma periodicidade 

regulada. Com isso garante a “inscrição da sua ordem mediática [...] no seio da vida 

cotidiana” (RODRIGUES, 2001, p.158). 

A simbologia que define o campo dos media, por excelência, é a transparência, pois, 

esse é um “principio intimamente relacionado com o processo dessacralizante da 

modernidade, indispensável à sua pretensão à universalidade e à formação de consensos” 

(RODRIGUES, 2001, p.157). Já ao que se refere à temporalidade, Rodrigues afirma que o 
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campo midiático não é marcado pelo retorno cíclico dos mitos fundadores da legitimação e 

sim por uma “periodicidade formal e estereotipada, de natureza cronométrica, tal como a da 

programação televisiva e radiofônica” ou ainda, “da publicação periódica dos jornais” (2001, 

p.157). 

 Na relação com os demais campos, o campo dos media adota como modalidade 

estratégica a neutralização e a objetivação. Em relação a neutralização o campo dos media 

“apresenta-se assim sob a figura do „dar a palavra a‟” (RODRIGUES, 2001, p.159). Já a 

“objetivação”, segundo o autor, consiste na “sutil camuflagem do sujeito da enunciação” que 

é construído na terceira pessoa gramatical. Utiliza-se ainda de outras formas discursivas, 

“nomeadamente as regras da exclusividade do direito à formulação das perguntas e na recusa 

[...] a ocuparem o lugar de resposta” (RODRIGUES, 2001, p.160).  

De acordo com o autor, outros dois processos também prosseguem a estratégia de 

cooperação do campo dos media: a sedução é “uma forma de cooperação e de adesão através 

de processos análogos aos dos reflexos condicionados, isto é, apelando mais para a 

exacerbação do regime pulsional do que para os processos racionais de reflexão”, e ainda, 

neutralizando “as razões divergentes e os conflitos através do envolvimento afetivo e não 

através da repressão”. E a simulação do real: que é o “lugar que os acontecimentos ocupam 

como forma legitimante da natureza pragmática do processo discursivo dos media” 

(RODRIGUES, 2001, p.160). 

  Já as funções do campo dos media, segundo Rodrigues (2001), é constituído pelo 

“resultado da delegação de uma parte das funções expressivas dos restantes campos sociais”, 

sendo que nesse campo, as funções expressivas predominam sobre as funções pragmáticas, ou 

seja, “o dizer prevalece sobre o fazer”. Isso faz com que “o discurso assuma na modernidade 

uma posição central na estruturação do tecido social” (p.158). E dentro deste princípio, o 

discurso “se converte em modalidade pragmática, num fazer específico gerados de reflexos de 

sentido destinados a assegurar a constituição de acontecimentos mediáticos [...] que o campo 

dos media transporta constantemente dos outros campos” (RODRIGUES, 2001, p.158). 

 Desta forma, segundo Carbonel (2008), cabe à mídia, “instituída como autoridade 

detentora e reguladora desse espaço atravessado por múltiplos discursos, [...] propor a 

problematização de temas que emergem com o desenvolvimento da modernidade.” Com isso, 

“o campo midiático, por meio de seus critérios de seleção e práticas de funcionamento, 

reconstrói versões para uma realidade fragmentada e (ou) para as diversas realidades de cada 

campo”, conseguindo dessa forma, direcionar, través de “movimentos e ações empreendidas 

pelos agentes do campo, [...] a sociedade a essa realidade”. (CARBONEL, 2008, p.11). 
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 Portanto, através da legitimidade delegada pelos demais campos, da sua hegemonia 

discursiva no espaço público, que lhe garante também cruzas e interligar todos os campos 

sociais, por meio de suas estratégias comunicacionais, tais como agendamento e critérios de 

noticiabilidade, a mídia consegue oferecer para a sociedade sua própria realidade. Uma 

realidade construída e repleta de subjetividades, desejos, pressões e interesses advindos dos 

demais campos e do próprio campo das media, que a influenciam e a recriam.  

 Na modernidade, nas sociedades democráticas, uma questão levantada é a liberdade de 

expressão e a pressão que os jornalistas sofrem principalmente do campo político. No 

próximo subitem, será estudado as funções e pressões sofridas pelos membros do campo 

jornalístico e a forma como este se estrutura. No segundo Capítulo, será abordado a liberdade 

de expressão e as pressões sofridas pela mídia no período da ditadura militar no Brasil. 

 

 

1.1.3. Campo Jornalístico  

 

 

Segundo Bourdieu (1997), foi no século XIX que o campo jornalístico se constituiu 

como o conhecemos hoje. Conforme o autor, “o campo jornalístico é o lugar de uma lógica 

específica, propriamente cultural, que se impõe aos jornalistas através das restrições e dos 

controles cruzados que eles impõem uns sobre os outros” (p.105). E ainda, o campo 

jornalístico está constantemente sujeito à pressão do mercado, através da aprovação, direta, da 

clientela, ou seja, da opinião pública, ou, indireta, medida pelo índice de audiência.  

Segundo Fausto Neto, as instituições que compõem o campo jornalístico travam 

constantes disputas, com “rituais próprios voltados para práticas de produção, circulação e de 

recepção de sentido, segundo regimes técnicos, estéticos e éticos próprios [...]” (1999, p.13). 

As instituições operam conforme suas estratégias de discursividade e, desta forma, produzem 

efeitos de sentido. E é “a diversidade de estratégias e táticas referentes ao processo de 

produção de sentido que faz as diferentes instituições se rivalizarem em várias disputas” 

(FAUSTO NETO, 1999, p.13). Ou ainda, unirem-se em prol da construção de processos de 

visibilidade social. 

As instituições jornalísticas, por sua vez, apropriam-se de conjuntos de práticas 

simbólicas desenvolvidas a partir de diferentes rituais e procedimentos nos âmbitos do poder, 

do saber e do fazer. Segundo Fausto Neto (1999), “essa diversidade de constituições e de 

diferentes práticas simbólicas confere a dimensão de complexidade e remete para o fato de 
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que é devido a essa circunstância que as interações entre as instituições sejam caracterizadas 

por embates e disputas de sentidos” (p.14). Diante disso, pode-se dizer que o “espaço público” 

é movido por conflitos e negociações, e ainda, por dispositivos de atualização das relações de 

forças na sociedade. 

Segundo Traquina, a cultura jornalística é rica em mitos, símbolos e representações 

sociais que determinam suas escolhas e seu papel no espaço público. Quanto a isso, o autor 

escreve: 

 

A mitologia jornalística coloca os membros desta comunidade profissional no papel 

de servidores do público que procuram saber o que aconteceu, no papel de „cães de 

guarda‟ que protegem os cidadãos contra os abusos do poder, no papel de „Quarto 

Poder‟ que vigia os outros poderes, atuando doa a quem doer, no papel mesmo de 

heróis do sistema democrática (UNGARO, 1992), tão bem projetado e, por diversas 

formas, no imaginário coletivo no espaço público democrático, e sobretudo em 

diversos filmes em que a magia do cinema oferece uma constelação de símbolos e 

representações da mitologia jornalística. (TRAQUINA, 2005, p.51) 

 

Segundo Bourdieu, a existência de um campo implica a existência de um “prêmio” 

que pode ser traduzido em reconhecimento, visibilidade, etc., que é disputado entre os agentes 

sociais e a existência de um grupo que afirma possuir o monopólio de conhecimentos, 

também traduzido como competência ou capital social. No campo jornalístico, segundo 

Traquinas (2005) “o „prêmio‟ desejado são as „notícias‟, um expediente que diferentes 

„promotores‟ esperam usar nas suas estratégias de comunicação” (p.19). E o grupo 

especializado são os jornalistas, “que afirmam saber o que os outros não sabem, 

nomeadamente o que são notícias e como produzi-las” (p.20). Esta especialização, segundo o 

autor significa autoridade, que só é adquirida em relações competitivas, onde a competência 

de alguns implica na incompetência de outros. 

Mas de acordo com Bourdieu (1998:24) os membros da tribo jornalística seguem “as 

mesmas rotinas, adotando os mesmos valores profissionais e tornando-se uns aos outros como 

padrões de comparação”, em consequência disso, “a reportagem tenderá a ser insular e auto 

reforçadora” (In: TRAQUINA, 2005, P.27). Diante dessa visão, Traquina argumenta “que as 

notícias são produzidas por profissionais que partilham uma „forma de ver‟ comum, isto é, 

uma cultura noticiosa comum” (2005, p.28). 

Em relação às notícias, Paul Weaver (1975:83) diz que “são recolhidas e escritas por 

pessoas cuja ocupação a tempo inteiro consiste em recolher e escrever notícias”. Ou seja, 

diante dessa afirmação o autor diz que “os repórteres são especialistas – membros de uma 

comunidade ocupacional distinta que tem as suas tradições, preocupações e formas de fazer as 
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coisas distintas. Inevitavelmente, as notícias refletem o ethos especializado da comunidade 

jornalística” (In. TRAQUINA, 2005, p.23). Neste sentindo as notícias são modeladas pelas 

estruturas e processos da comunidade jornalística, mesmo que a intenção ao produzir uma 

notícia seja falar e englobar as preocupações e interesses gerais dos cidadãos comuns. 

Compreendendo que a construção da notícia está diretamente ligada à cultura do 

campo jornalístico, Thomas Patterson (1997) assinala que a notícia  

 

é um relato altamente selecionado da realidade. O mundo oferecido aos leitores/ 

espectadores é uma „imagem refratada‟ que passa através de um „prisma‟ – os 

valores notícia da comunidade jornalística. A política, através do prisma da notícia, 

é principalmente acerca da luta pelo poder, subordinada ao drama do conflito e da 

controvérsia, enlameadas nas metáforas do campo de batalha e focada nos meios e 

não nos fins. (PATTERSON, 1997: 449-450 In: TRAQUINA, 2005, p.25) 

 

 Na mesma direção de Patterson, Bourdieu (1998:19) escreve: “os jornalistas tem 

„lentes‟ especiais através das quais veem certas coisas e não veem outras, e através das quais 

veem as coisas que veem da forma especial porque as veem”. (In: TRAQUINA, 2005, p.25). 

Mouillaud e Porto (1997) adotam nesse sentido o conceito de “enquadramento” para 

descrever o processo de visibilidade ou escolha do que é notícia por parte dos jornalistas. 

Neste sentido, o “enquadramento” delimita o que está dentro e o que está fora do quadro, ou 

seja, o que deve e o que não deve ser visto. 

 Segundo Mouillaud e Porto (1997), é preciso considerar a posição dos que controlam a 

informação, sendo de forma explicita ou implícita. Gaye Tuchman chama atenção para uma 

ideologia dominante “que faz com que certas ocorrências apareçam no campo da informação, 

enquanto outras são afastadas do mesmo campo”, ou seja, conforme o autor “uma moldura 

determinada e arbitrária é aplicada sobre a realidade” (MOUILLAUD; PORTO, 1997, p.55). 

Mas, é necessário considerar que as molduras colocadas sobre as matérias, estão submetidas à 

molduras já existentes ou naturais impostas ou naturalizadas pela cultura, sociedade, etc. 

 Neste sentido, Mouillaud e Porto (1997) dizem que  

 

as notícias devem ser interpretadas como o resultado de acordos – implícitos ou 

explícitos – entre os agentes das redes (networks) – e como as redes profissionais 

são elas mesmas entremeados com os estabelecimentos políticos e sociais, as news 

aparecem como o desafio de estratégias nas quais intervêm “promotores”, 

“montadores” do acontecimento. (p.55) 

 

Esse processo de seleção e interpretação dos acontecimentos, realizado pelos 

jornalistas, associado ao enquadramento dado às matérias e ainda considerando toda a 

influência e pressões que o campo jornalístico sofre e impõe, influenciam no processo de 
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agendamento dos mass media. E para compreender os processos de agendamento dos medias, 

é importante compreender o processo de profissionalização dentro do campo dos media. 

Segundo Greenwood (1957), esse processo, dentro de um campo social, leva à criação de uma 

cultura, que é  

 

o atributo mais importante de uma profissão e consiste nos seus valores (crenças 

básicas e fundamentais, normas-guias de comportamento em situações sociais e um 

sistema elaborado de definições de papéis), e símbolos (itens carregados de 

significado que incluem folclore, a identificação de heróis e vilões, e estereótipos do 

bom e do mau profissional). (In. TRAQUINA, 2005, p.23) 

 

Segundo Zelizer (1993), esse processo de profissionalização levou à constituição de 

uma “comunidade interpretativa” que Traquina preferiu chamar de “tribo jornalística” ou 

simplesmente “tribo”. E de acordo com Zelizer (1993:402) a definição é: “grupo unido pelas 

suas interpretações partilhadas da realidade” (In. TRAQUINA, 2005, p.24). Desta forma, 

Mouillaud e Porto (1997) colocam que Labresse considera o jornal como “uma membrana 

viva, um verdadeiro campo de atividade em que se faz um trabalho de criação sócio-

simbólica” (p.51).  

Os autores colocam ainda que o  

 

jornal – e a mídia em seu conjunto – não está, entretanto, face a face ao caos do 

mundo. Está situado no fim de uma longa cadeia de transformação que lhe entregam 

um real já domesticado. O jornal é apenas um operador entre um conjunto de 

operadores sócio-simbólicos, sendo, aparentemente, apenas o último. A informação 

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

(MOUILLAUD e PORTO,1997,p.51) 

 

 

 Diante disso, Mouillaud e Porto (1997), dizem que as notícias, não são apenas 

registros de acontecimentos e sim produtos de estratégias, que podem ter sido influenciado 

por interesses externos ou podem servir para intervir em outros campos. Segundo Bourdieu 

(1997, p.109), a influência que o campo jornalístico exerce sobre os demais campos “tende a 

reforçar em qualquer campo os agentes e as instituições situadas na proximidade do polo”. 

Porém, todos estão sujeitos a serem “obrigados a fazer concessões à lógica do mercado e do 

marketing, introduzida pela televisão comercial, e a esse novo princípio de legitimidade que é 

a consagração pelo número e pela „visibilidade na mídia‟” (p.110). 

Entretanto, segundo Bourdieu (1997), ao estar cada vez mais sujeito à dominação da 

lógica comercial, o campo jornalístico acaba ameaçando a autonomia de produção cultural 

dos diferentes campos, principalmente dos que se mostram mais vulneráveis às pressões do 
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mercado. Essa autonomia é ameaçada, na medida em que a midiatização reforça, no interior 

dos campos, os agentes ou empresas que estão mais propensas a ceder à sedução dos lucros. 

Segundo o autor, em muitos desses casos, são agentes e empresas menos providas de “capital 

específico” e precisam de certa forma, apelar para recursos midiáticos em prol de resultados 

em prazos mais curtos. Essa relação, muitas vezes acaba dando visibilidade a produtos e 

pessoas desprovidos de “capital social e específico”, que acabam, por sua vez, denegrindo as 

pesquisas de vanguarda ou dignas de representação de seus campos. Ou seja, são produzidos 

nesses casos “produtos” vendáveis, que são na maioria das vezes vulgares ou de qualidade 

inferior. Mas, segundo o autor, o público por estar imerso nesse sistema, não consegue 

distinguir e contentam-se apenas por todos terem acesso. Dessa forma, torna-se mais fácil 

para os mass media utilizarem suas estratégias comunicacionais, no sentido de seduzir o 

público. 

 Essa lógica também se aplica às pressões que o campo jornalístico sofre dos demais 

campos, fazendo com que sejam agendadas notícias tendenciosas ou ainda de má qualidade, 

atendendo apenas a interesses particulares, porém rentáveis para as empresas de comunicação, 

mas que apesar de ser acessíveis ou até sedutoras para o público não lhes conferem nenhum 

benefício. E é nesse sentido, visando o lucro ou a interesses políticos que as empresas 

jornalísticas se submetem a gerar agendas apoiando ideais ou ideologias que muitas vezes não 

condizem com a realidade da própria empresa e de seus membros. Como exemplo, é possível 

citar o caso de A Razão, que agendou notícias, cedeu espaço e criou editorias em prol dos 

interesses políticos do Governo Militar. Essa relação entre o campo jornalístico representado 

pelo jornal A Razão e o campo político será melhor trabalhado nos próximos capítulos. 

 

 

1.2. Critérios de Noticiabilidade 

 

 

 Conforme visto no subtítulo anterior, no campo jornalístico, de acordo com Traquina 

(2005), o maior “prêmio” disputado entre os membros desse campo são as notícias. E através 

delas almejam alcançar objetivos pré-determinados, sejam eles para seduzir, exaltar, 

convocar, afirmar ou apenas informar o público. Para isso, beneficiam-se de suas 

competências discursivas e de estratégias comunicacionais, tais como critérios de 

noticiabilidade ou valores notícia, que é partilhado entre os membros da “tribo” jornalística, 
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dos quais partilham das mesmas rotinas, e processos de agendamento, conforme Bourdieu 

(1998), que será abordado no próximo subtítulo.  

 Traquina conceitua noticiabilidade como sendo “o conjunto de critérios e operações 

que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como 

notícia”, ou seja, “os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que 

determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser 

julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável” (p.63). Para Mitchell 

Stephens (1988), as “qualidades duradouras” das notícias, ou seja, os valores notícia que 

persistem no campo jornalístico são: “o extraordinário, o insólito, o atual, a figura 

proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte” (In: TRAQUINA, 2005, p.63). 

Martini (2000, p.33) por sua vez, define notícia como “el relato de un suceso que implica o 

afecta a individuos de la sociedad” e ainda, de acordo Escudero a noticia é “la particular 

construcción del discurso de la información  que narra eventos factuales generalmente 

públicos” (1966:73 Apud. MARTINI, 2000, p.32).  

 Guerra (2004) defende que a expressão “valores-notícia” deve ser usada “apenas para 

designar a qualidade dos fatos, isto é, aquelas que os jornalistas lhes atribuem. Assim, os 

valores-notícia diriam respeito a um julgamento do gatekeeper e não a qualquer elemento que 

interfira na transformação de algo em notícia” (In: MOREIRA, 2006, 35). Segundo o autor, 

estes elementos seriam os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia seriam as 

“características substantivas” das notícias. Contudo, parte dos autores aqui trabalhados 

consideram os valores-notícia o mesmo que critérios de noticiabilidade.  

 No estudo realizado por Galtung e Ruge (1965/1993) foram identificados doze  

valores-notícia ou “os fatores que influenciam o fluxo de notícia” que a comunidade 

interpretativa dos jornalistas utilizam em seu trabalho: 

 

1. A frequência, ou seja, a duração dos acontecimentos; 

2. A amplitude do evento; 

3. A clareza ou falta de ambiguidade; 

4. A significância; 

5. A consonância; 

6. O inesperado; 

7. A continuidade; 

8. A composição, isto é, a necessidade de manter um equilíbrio nas notícias com uma 

diversidade de assuntos abordados; 

9. A referência a nações de elite; 

10. A referência a pessoa de elite (proeminência do ator do acontecimento); 

11. A personalização; 

12. A negatividade. (TRAQUINA, 2005, p.70)  
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Já para Ericson, Baranek e Clan (1987:139-140) os valores-notícia ou critérios de 

noticiabilidade são múltiplos e entrecruzados, eles “não são imperativos, mas sim elementos 

que ajudam o jornalista a reconhecer a importância dos acontecimentos, considerar as 

escolhas a fazer” (In: TRAQUINA, 2005, p.73). Diante desta consideração, pode-se dizer que 

apesar dos critérios de noticiabilidade serem um item importante e cultural do campo 

jornalístico, partilhado entre seus membros, é possível afirmar que eles podem variar de um 

jornalista e/ou empresa para outra. Kunczik (2002, p.243) diz que os valores-notícia são “as 

suposições intuitivas dos jornalistas com relação àquilo que interessa a um público 

determinado, àquilo que chama a sua atenção” (In: MOREIRA, 2006, 35). 

As escolhas feitas para a seleção e construção da notícia apesar de passar por toda uma 

estrutura profissional, cultural do qual o repórter faz parte, ele assume um caminho particular, 

de acordo com o “óculos” que o jornalista vestirá. Esse “óculos”, termo utilizado por 

Bourdieu, são os valores-notícia de cada jornalista. Bourdieu (1997:12) escreve: “os 

jornalistas tem os seus particulares através dos quais veem certas coisas e não outras, e veem 

de uma certa maneira as coisas que veem. Operam uma seleção e uma construção daquilo que 

é selecionado” (In: TRAQUINA, 2005, p.77).  E de acordo com Moreira (2006) um 

acontecimento que a princípio não possuía os critérios pré-estabelecidos para se tornar uma 

notícia, pode ganhar nova importância conforme o relato e a visão do jornalista. Ou seja, um 

assunto que a princípio não tinha interesse pode ganhar novos ares através do ponto de vista 

escolhido pelo jornalista e sua discursividade, onde poderá ser dado realce a determinados 

fatos e omissão a outros. Segundo John Hartley, os valores-notícia não são naturais, nem 

neutros, eles “formam um código que vê o mundo de uma forma muito particular (peculiar 

até). Os valores-notícia são, de fato, um código ideológico” (1982:80 In: TRAQUINA, 2005, 

p.86). Diante disso a autora coloca que “essa relação entre o jornalista-observador e o fato 

observado influi na concepção de valor-notícia, pois o „valor‟ de que falamos está relacionado 

a um juízo subjetivo” (p.36). 

 Em relação a isso, Traquina (2005) chama atenção para o fato que os valores-notícia 

estão presentes ao longo de todo o processo de produção jornalístico, isto é, desde a seleção 

dos acontecimentos até o processo de elaboração e construção da notícia. Desta forma os 

valores notícia de seleção influenciam na decisão de escolher um acontecimento e descartar 

outro. Esta escolha passa por dois critérios: “a avaliação direta do acontecimento em termos 

de sua importância ou interesse como notícia”, considerado por Wolf (1999) como critérios 

substantivos, e “os critérios contextuais que dizem respeito ao contexto de produção da 

notícia”. Já os valores notícia de construção “são qualidades da sua construção como notícia, 
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funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser 

realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na construção do acontecimento 

como notícia” (TRAQUINA, 2005, p.78). 

 Considerando os valores-notícia de seleção, ou de acordo com Wolf, critérios 

substantivos, Traquina (2005) diz que “a morte é um valor-notícia fundamental para esta 

comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo do mundo jornalístico” 

(p.79). Outro valor-notícia de relevância, segundo o autor, é a notoriedade do autor principal 

do acontecimento, isto é, o seu grau de importância hierárquica entre os envolvidos e de 

celebridade. Também se enquadram como critérios substantivos a proximidade (sobretudo em 

termos geográficos e culturais), a relevância (acontecimento que tenha impacto na vida das 

pessoas), a novidade, o tempo (fatos atuais que permitam um gancho para falar de temas já 

tratados anteriormente de forma mais estendida ao longo do tempo), a notabilidade (a 

qualidade de ser visível, tangível, e ligado à cobertura de acontecimentos e não de 

problemáticas), o insólito (a falha, o excesso/ a escassez), o inesperado (aquilo que irrompe, 

que surpreende), o conflito ou a controvérsia (violência física ou simbólica) e a infração 

(violação, transgressão das regras). 

 Daniel Hallin (1986) divide o mundo jornalístico em três regiões, cada uma com 

diferentes padrões jornalísticos. O primeiro é a esfera do consenso, na qual são encontrados os 

valores consensuais da sociedade, tais como a pátria, a maternidade, a liberdade, etc. Estes 

objetos sociais não são vistos como controversos, sendo assim os jornalistas tendem a não 

apresentar pontos de vista opostos, pelo contrário “sentem como sua responsabilidade agir 

como advogados ou protetores cerimoniais de valores de consenso. Dentro desta esfera, os 

media noticiosos têm um papel essencialmente conservador e legitimador” (In: TRAQUINA, 

2005, p.87). 

 A segunda esfera, segundo Hallin é a da controvérsia, que de acordo com Traquina  

 

é a região onde a objetividade reina soberanamente na prática jornalística. Aqui, a 

neutralidade e o equilíbrio são as principais virtudes jornalísticas. Os jornalistas 

apresentam os dois lados da questão sem tomar partido, seguindo os procedimentos 

que estão identificados com a objetividade, o que Tuchman apelidou como os 

“rituais estratégicos”. (2005, p.87) 

 

 A terceira região é a esfera do desvio. Nessa estão os atores e pontos de vista políticos 

que os jornalistas e os valores dominantes rejeitam. Nesta esfera, a neutralidade fica 

comprometida e acaba entrando em declínio e os mass media passam a assumir um papel de 

“mecanismo de manutenção de fronteiras”, onde segundo Traquina, desenvolvem a ação de 
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expor, condenar ou excluir da agenda do público assuntos que violem ou desafiem os valores 

de consenso e que de alguma maneira questionem a atividade política legítima e ilegítima já 

compreendidos como consenso. 

 Quanto aos critérios contextuais dos valores-notícia de seleção, Traquina (2005) 

escreve que “dizem respeito ao contexto do processo de produção das notícias e não às 

características do próprio acontecimento” (p.88). Diante disso, o autor aponta cinco valores-

notícia que fazem parte deste subgrupo: a disponibilidade (a facilidade para fazer a cobertura 

de um acontecimento), o equilíbrio (quantidade de notícia sobre o acontecimento ou assunto 

já existente), a visualidade (se existe elementos visuais como fotografia ou filme), a 

concorrência (disputa pelo “furo”) e o dia noticioso (a concorrência entre os acontecimentos 

com valor-notícia). 

 Já os valores-notícia de construção, Traquina define como “os critérios de seleção dos 

elementos dentro do acontecimento digno de serem incluídos na elaboração da notícia” (p.91). 

Diante disso, classificam-se como valores-notícia desse grupo a simplificação (possibilidades 

da notícia ser notada e compreendida), a amplificação (a abrangência do ato e suas 

consequências); a relevância (os sentidos que a notícia dá ao acontecimento, a importância 

que tem, o significado que tem para as pessoas), a personalização (valorizar as pessoas 

envolvidas no acontecimento), a dramatização (reforço dos aspectos mais críticos, do lado 

emocional e da natureza conflitual) e por fim a consonância (inserção do acontecimento numa 

narrativa já estabelecida). 

 Ao que diz respeito aos acontecimentos de rotina, Traquina (2005) escreve:  

 

os acontecimentos de rotina são intencionais, pré-planejados, e promovidos pelo 

próprio organizador. [...] Muitos são criados pelo consumo dos profissionais do 

campo jornalístico, criados não só pelos especialistas do marketing político, mas 

também por outros agentes sociais, incluindo instituições, organismos 

internacionais, e as Nações Unidas [...]. (p.98). 

 

 Além dos acontecimentos de rotina, que constituem a maior parte dos acontecimentos 

noticiosos existentes existem os mega-acontecimentos, que quando acontecem movimenta a 

maior parte dos profissionais e veículos de comunicação por apresentarem inúmeros valores-

notícia, que podem incluir, entre outros, a morte, a novidade, o inesperado, a noticiabilidade 

do ator, a relevância, o conflito e o insólito. Segundo Traquina “os acidentes são definidos 

como acontecimentos não intencionais e, por consequência, não pré-planejados”. Os 

escândalos por sua vez “são acontecimentos intencionais cujo promotor é a terceira parte não 

diretamente envolvida na ocorrência” (2005, p.99).  Há ainda acontecimentos midiáticos, 
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considerados especiais e que sofrem pressão da sociedade para serem noticiados, e por esse 

motivo são pré-planejados, pré anunciados, geralmente transmitidos ao vivo, possuindo 

elementos dramáticos, ritualísticos, simbólicos, emotivos, pondo em parte das vezes em 

evidência personalidades ou grupos de destaque e suas audiência é quase que obrigatória entre 

os membros da sociedade. 

Traquina alerta para o fato de que “embora os valores-notícia façam parte da cultura 

jornalística e sejam partilhados por todos os membros desta comunidade interpretativa, a 

política editorial da empresa jornalística pode influenciar diretamente o processo de seleção 

dos acontecimentos por diversas formas” (2005, p. 93). O ator chama atenção ainda para 

outros fatores que influenciam na seleção dos acontecimentos e na escolha dos valores-

notícia: criação de espaços regulares ou específicos (que exigem a produção de matérias sobre 

determinados assuntos ou temas para preencher o espaço determinado); as rotinas jornalísticas 

e sua produtividade; os contratos estabelecidos entre fontes e jornalistas, que podem 

influenciar a percepção do jornalista; e a direção ou os proprietários das empresas 

jornalísticas, devido a sua política editorial ou por motivos pessoais e/ou profissionais, que 

podem acabar dando prioridade a certos assuntos ou definindo o enquadramento dado ao 

acontecimento. E é com base nesses critérios de seleção e construção de notícias que se 

definem as agendas oferecidas ao público pelos media, conforme veremos abaixo. 

 

 

1.3. – Discussão sobre a noção de agendamento 

 

  

Nas décadas de 1960 e 1970 o mundo passava por um período de reestruturação 

política, social e econômica, como resultado das duas grandes Guerras Mundiais. No 

panorama da comunicação, a mídia passa a ser considerada, enquanto indústria cultural 

(ADORNO & HORKHEIMER, 1985, In: VOLANIN, sd. p. 6). Segundo VOLANIN, os 

meios de comunicação de massa são produzidos neste período “de forma padronizada, 

justamente como meio de alienação, dominação e manutenção das classes sociais” (sd. p.7).  

Sampaio aponta o seguinte cenário: o cinema que até então era um meio de 

comunicação de massa, perdera a função de atualizar o público. “O rádio se tornara o 

principal meio para tanto. As pessoas se tornam acostumadas a receber as notícias em casa. 

De semelhante maneira, a televisão ganhou muita força, oferecendo além do broadcasting, a 

experiência audiovisual” (2011, p.1). Segundo o autor, ocorre ainda nesse período “uma 
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modificação de indicadores sociais, especialmente, no quesito da educação. O que significa 

um incremento considerável no acesso ao ensino superior e a alfabetização universal” 

(SAMPAIO, 2011, p.1).  Diante disso, as restrições aos meios impressos desaparecem. 

Os estudos que analisam a opinião pública, assim como os efeitos da mídia nos 

receptores começam a ganhar força. E um dos pioneiros é Walter Lippmann, que segundo 

McCombs remonta as origens da teoria do agendamento em seu livro “Opinião Pública”, de 

1922. “Lippmann começa seu clássico livro com o estudo intitulado „O mundo lá fora e as 

imagens em nossas cabeças‟. Sua tese é a de que a mídia é a ponte até nossas mentes em 

termos de informação” (MCCOMBS , 2008, In: REVISTA, 2008, p.205).  

Segundo Milone (2012), o primeiro capítulo é uma importante premissa para o 

desenvolvimento da teoria da agenda. E Lippmann torna-se recorrente nos estudos sobre 

agendamento porque é atribuída a ele a disseminação desta conjectura causal entre mídia e 

opinião. De acordo com Milone, na frase “o mundo com o qual devemos nos envolver 

politicamente está fora do alcance, fora da visão, indisponível à mente” Lippmann “delimita o 

problema de maneira bastante útil para sua compreensão. A causalidade da mídia explicita-se 

a partir do momento em que percebemos que sobre uma ampla variedade de temas, não 

possuímos um acesso empírico” (2012, p.185). Desta forma Lippmann configura-se como a 

principal referência teórica para o estudo de McCombs, que é considerado o pai da teoria de 

Agenda-setting .  

Outro estudo que antecedente à ideia de Agenda-setting aparece em um artigo de 

Norton Long de 1958. Segundo este autor: 

 

De um certo modo, o jornal é o primeiro a estabelecer a agenda territorial. Tendo um 

grande papel em determinar o que a maioria das pessoas vai estar discutindo, isto é, 

o que a maioria das pessoas vai considerar como tópicos importantes, e o que a 

maioria das pessoas vai considerar como a maneira em que certos problemas devam 

ser resolvidos. (Lang, 1958, p.260 In: MCCOMBS, sd. p.6) 

 

Seguindo esse princípio, em 1963, Bernard Coher afirmava que “na maior parte das 

vezes, a imprensa não tem êxito dizendo às pessoas o que hão de pensar; mas tem sempre 

êxito dizendo aos seus leitores aquilo sobre o que hão de pensar” (In. FORMIGA, 2006, 

p.17). Em suas palavras já estava implícito o conceito central da hipótese de Agenda-setting.  

Mas o conceito ganhou melhores definições com o artigo, publicado no ano de 1972, 

“The Agenda-Setting Function of the Mass Media” que batizou o modelo de Agenda-setting. 

Esse artigo foi resultado de uma investigação realizada na cidade de Charlotte Ville, na 

Carolina do Norte, onde os pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw aplicaram os 
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estudos nas eleições presidenciais entre George McGovern e Richard Nixon. Os autores, com 

esse estudo, definiram a função de Agenda-setting como sendo “o resultado da relação que se 

estabelece entre a ênfase manifestada no tratamento de um tema por parte dos meios de 

comunicação de massa e as prioridades temáticas manifestadas pelos membros de uma 

audiência depois de receberem o impacto destes meios” (FORMIGA, 2006, p.19).   

Diante disso, a conclusão que chegaram foi que os meios de comunicação de massa 

não alteram profundamente as atitudes dos eleitores em anos de eleição, mas a imensa 

quantidade de informação disponível durante as campanhas faz com que o eleitor acabe 

aprendendo ou absorvendo aquele conteúdo de forma mais evidente. E esse tipo de 

abordagem inaugurou “uma nova orientação no estudo dos efeitos de comunicação de massa, 

distante da consideração da persuasão como objeto de estudo central.” (FORMIGA, 2006, 

p.19).  O estudo de McCombs e Shaw (1972) evidenciou “a correlação entre a agenda dos 

meios de comunicação de massa, a agenda do público e a agenda dos candidatos nas eleições 

presidenciais norte-americana (...)” (FORMIGA, 2006, p.38). 

 

McCombs e Shaw (1972) afirmam que o modelo de Agenda-setting comprova a 

existência de uma relação direta e causal entre o conteúdo da agenda dos meios de 

comunicação de massa e a subsequente percepção pública de quais são os temas 

importantes do dia. O modelo origina-se no âmbito geral, referente ao modo como 

as pessoas organizam e estruturam o mundo ao seu redor. (FORMIGA, 2006, p.51) 

 

E segundo Milone (2012) a teoria de Agenda ilustra a causalidade que a mídia tem na 

opinião pública e consequentemente na política. De acordo com o autor é através da ênfase 

dada pela mídia aos tópicos e temas, que a opinião pública constitui a relevância acerca dos 

mesmos. Ou seja: 

 

que a relevância de um determinado assunto na opinião pública e no cenário político 

– que, por sua vez, atende e responde à opinião pública – fica restrito e determinado 

à intensidade noticiosa com que a mídia o divulga. Este condicionamento é referido 

através do conceito de pseudoambiente, introduzido por Walter Lippmann. 

(MILONE, 2012, p.186) 

 

Retomando o conceito de pseudoambiente, McCombs e Shaw (1977) afirmam que,  

 

a capacidade dos media em influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião 

pública confirma o seu importante papel na figuração da nossa realidade social, isto 

é, de um pseudoambiente, fabricado e montado quase completamente a partir dos 

mass media. (p.7 In: FORMIGA, 2006, p.51) 
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 Conforme coloca Formiga (2006), Erbring, Goldenberg e Miller (1980) “utilizam a 

expressão imagem-espelho para definir o conceito de Agenda-setting” (p.51). Os autores 

consideram que o objeto da pesquisa estabelece correspondências entre dois lados. De um 

lado “entre a frequência relativa de um conjunto de temas na cobertura dos meios de 

comunicação, e por outro lado, o realce relativo do mesmo conjunto de temas entre o público” 

(FORMIGA, 2006, p.51). 

 Contribuindo para a construção do conceito, os autores Cook, Tyler, Goetz, Gordon, 

Protess, Leff e Molotch (1983) “definem Agenda-setting como a capacidade dos meios de 

comunicação de massa de formatar as prioridades políticas gerais do público, conduzindo a 

audiência a reconhecer certos temas como mais importantes” (FORMIGA, 2006, p.51). Já 

Saperas (1987) coloca que a pesquisa de Agenda-setting 

 

partiu da constatação do poder que os meios de comunicação exercem, através da 

sua capacidade simbólica, para influenciar e determinar o grau de atenção que o 

público dedica a determinados temas. O modelo se traduz pelo resultado da relação 

que estabelece entre a ênfase manifestada no tratamento de um tema por parte dos 

meios de comunicação e as prioridades temáticas manifestadas pelos membros de 

uma audiência. (FORMIGA, 2006, p.51) 

 

McCombs (s.d.) diz que “o enfoque principal da teoria de Agenda-setting surgiu para 

oferecer uma alternativa para a busca de efeitos direcionais da mídia em atitudes individuais”. 

No entanto, conforme coloca o autor, alguns “pesquisadores de Agenda-setting investigaram 

um efeito indireto ("pensar sobre o quê ") ao invés do efeito direto ("pensar o quê ")”. Desta 

forma o “novo paradigma levou os pesquisadores de comunicação em massa a estudar como é 

que a cobertura de uma notícia pela mídia jornalística afetava a saliência de um tópico, ao 

invés de procurar um efeito direcional da mídia” (p.4).  

Segundo Traquina (2005), após muito estudo acerca da teoria de agendamento, 

McCombs e Shaw “sustentaram que a teoria do agendamento é muito mais que a asserção de 

que as notícias influenciam aquilo em que as pessoas pensam”, ou seja, para eles “as mídias 

podem não nos dizer o que pensar, mas são surpreendentemente bem sucedidas quando nos 

dizem no que pensar” (p.16). Ainda segundo McCombs e Shaw (1993:65), “investigações 

recentes explorando as consequências da marcação de agenda e do enquadramento dos media 

sugerem que os media não só nos dizem no que pensar, mas também como pensar nisso e, 

consequentemente, o que pensar” (In: TRAQUINA, 2005, p.16). 

Diante dos conceitos apontados pelos diversos autores, McCombs diz que a Teoria do 

Agendamento consiste: 
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na formulação de um conjunto de pressupostos teóricos e procedimentos 

metodológicos que se constituem em uma das mais interessantes e poderosas 

ferramentas para a compreensão das articulações através das quais o conjunto de 

dispositivos da mídia determina a pauta (agenda) para a opinião pública estabelecer 

relações de relevância sobre determinados conjuntos de temas, bem como preterir, 

desimportar, ignorar e ofuscar outros assuntos. (REVISTA, 2008, p.220) 

 

 Por “agenda”, McCombs sugere a seguinte definição: “uma agenda é um conjunto de 

tópicos que são comunicados segundo uma hierarquia de importância num dado momento”. 

(MCCOMBS, s.d., p.5) e segundo o autor a “saliência relativa de um tópico na agenda da 

mídia determina como a agenda pública é formada, o que, por sua vez, influencia qual tópico 

será considerado pelos responsáveis por princípios de ação.” (MCCOMBS, s.d., p.4-5). 

 Wolf distingue três tipos de agenda do público: 

 

a. A agenda intrapessoal (ou realce individual), que corresponde àquilo que o 

indivíduo considera serem os temas mais importantes: [...] de acordo com o seu 

sistema de prioridades; 

b. A agenda interpessoal (realce comunitário), ou seja, os temas sobre os quais o 

indivíduo fala ou discute com outros, [...] dentro de uma rede de relações e de 

comunicações interpessoal; 

c. O terceiro tipo de agenda diz respeito à percepção que um sujeito tem do estado 

da opinião pública, [...] da importância que o indivíduo pensa que os outros atribuem 

ao tema. (WOLF, 2003, p.173) 

 

O autor salienta que, na maior parte dos casos, as pesquisas focam seus estudos no 

primeiro tipo de agenda, ou seja, na agenda intrapessoal, por ser o mais fácil de verificar “um 

efeito causal direto entre os conhecimentos difundidos pelos mass media e o realce atribuído 

pelo indivíduo às várias issues” (WOLF, 2003, p.173). 

McCombs, por sua vez, sugere a forma como a agenda da mídia é formada e as 

influências que sobrem. Como metáfora, o autor as descrevem como se fossem camadas de 

uma cebola: 

 

A camada externa seriam as fontes de notícias, que abastecem a mídia de 

informação. Podem ser as agências de relações públicas, assessoria de imprensa dos 

governos ou pessoas entrevistadas pelos jornalistas. Obviamente, elas têm influência 

sobre a mídia porque fornecem muitas das informações utilizadas.  

A segunda camada são as próprias notícias da mídia. Normalmente, os jornalistas 

conversam muito entre si mesmos. [...] É chamada de agendamento entre diferentes 

meios de comunicação.  

A terceira camada da cebola são basicamente os efeitos do Agenda-setting e os 

efeitos de agendamento de atributos sobre o público, e, particularmente, sobre suas 

opiniões. [...] As influências dos meios de comunicação nas atitudes e opiniões 

públicas, mas buscando isso de uma forma muito mais detalhada e indicando em 

quais circunstâncias nós podemos encontrá-las. (REVISTA, 2008, p. 211-212) 
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Wolf, ao fazer referências à questão do efeito dos mass media e a forma como eles 

constroem a imagem da realidade social, sugere que com a evolução que esta questão vem 

sofrendo há algum tempo, mudou em primeiro lugar, o tipo de efeito, que já não se refere 

mais “às atitudes, aos valores, aos comportamentos dos destinatários, mas que é um efeito 

cognitivo sobre os sistemas de conhecimento que o indivíduo assume e estrutura de forma 

estável, devido ao consumo que faz das comunicações de massa”. O autor diz ainda que em 

segundo lugar, ocorrem mudanças no quadro temporal: “já não efeitos pontuais ligados à 

exposição à mensagem, mas efeitos cumulativos, sedimentados no tempo” (WOLF, 2003, 

p.140).  

Segundo Wolf (2003), ao defender o “efeito cumulativo” dos mass media, diz que a 

influência dos mass media é aceita sem discussão, na medida em que ajudam a “estruturar a 

imagem da realidade social, a longo prazo, a organizar novos elementos dessa mesma 

imagem, a formar opiniões e crenças novas” (ROBERTS, 1972:377 In: WOLF, 2003, p.143). 

Para Shaw (1979) a hipótese do Agenda-setting defende que 

 

em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, 

o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos 

específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendências para incluir ou excluir 

dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do 

seu próprio conhecimento. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse 

conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass 

media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas. (p.96 In: WOLF, 2003, 

p.144). 

 

 Para Shaw, os mass media não pretendem persuadir, mas ao descrever e precisar a 

realidade exterior oferecem assuntos e temas dos quais seria importante e necessário ter uma 

opinião e discutir. Já que segundo o pressuposto dessa hipótese é que “a compreensão que as 

pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida, por empréstimo, pelos mass 

media” (SHAW, 1979:96,101 In: WOLF, 2003, p.145). 

 Em relação aos fatos, temas ou assuntos que mais influenciam as pessoas estão: 

 

a. Preocupações, isto é, as coisas que preocupam individualmente as pessoas; 

b. Percepções dos problemas-chave, isto é, as questões que o governo deveria 

enfrentar e resolver; 

c. Existência de alternativas políticas, em relação às quais as pessoas devem fazer 

opções; 

d. Controvérsias públicas; 

e. Razões ou motivos subjacentes a uma profunda divisão política. (LANG-LANG, 

1981 In: WOLF, 2003, p.175). 
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Já em relação à influência cognitiva gerada pela Agenda-setting foram elaborados os 

seguintes modelos: 

 

a. Modelo do conhecimento: refere-se apenas à presença ou à ausência de um tema 

na agenda do público; 

b. Modelo do realce: refere-se à presença de alguns temas, dois ou três, e permite 

certas indicações sobre a sua importância relativa. 

c. Modelo das prioridades: refere-se a toda a hierarquia estabelecida pelos 

indivíduos, num conjunto mais completo de temas e implica o confronto entre essa 

hierarquia e a atenção que os mass media dedicam aos temas hierarquizados. 

 

Segundo Wolf, essa realidade social obsorvida por meio dos mass media, sofre 

distorções involuntárias, uma vez que o destinatário não sendo capaz de controlar as 

informações fornecidas pelos mass media, “a imagem que, por intermédio dessa 

representação, ele forma, acaba por ser distorcida, estereotipada ou manipulada” (ROBERTS, 

1972:380 In: Wolf, 2003, p.145), visto que sem a interferência dos media talvez não 

chegariam a tais conclusões e, ou ações. Corroborando com essa ideia, McCombs afirma que 

“o motivo propulsor da adoção da agenda da mídia é a ausência factual e objetiva que temos 

acerca de diversas questões pertinentes aos mais amplos e variados cenários” (MILONE, 

2012, p.187). 

Considerando essa dependência cognitiva dos mass media, a hipótese de Agenda-

setting impacta os destinatários em dois níveis: “a. A „ordem do dia‟ dos temas, assuntos e 

problemas presentes na agenda dos mass media; b. A hierarquia de importância e de 

prioridade segundo a qual esses elementos estão dispostos na „ordem do dia‟” (WOLF, 2003, 

p. 147). 

Mas segundo Shaw (1979), apesar das semelhanças entre a forma de hierarquizar e 

avaliar os temas públicos, entre o sujeito e os mass media, isso só ocorrerá se a agenda dos 

mass media for avaliada num período longo de tempo, tendo um efeito cumulativo. Essa 

explicação segundo Wolf (2003) está além da influência cognitiva, explica o sucesso da 

hipótese e corrobora com o conceito de “efeito cumulativo”. 

Para McClure e Petterson (1976), o Agenda-setting é “um efeito indireto condicionado 

pelas anteriores disposições dos eleitores que são os destinatários das mensagens” (p.28, In: 

WOLF, 2003, p. 152). Shaw (1979:97) diz que a “pesquisa sobre o Agenda-setting reconhece 

que os atributos psicológicos e sociais dos eleitores determinam a utilização política que eles 

fazem dos mass media” e ainda que “o Agenda-setting reconhece a importância dos contatos 

interpessoais na determinação do imposto definitivo, do conteúdo dos mass media sobre o 

público” (In: WOLF. 2003, p.152). 
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Considerando o efeito cumulativo, os atributos psicológicos e sociais e ainda a 

vivência empírica dos sujeitos sobre determinados assuntos, Mackuen e Combs afirmam: “os 

indivíduos mais atentos, mais interessados e com maior competência cognitiva, são também 

os menos receptivos à influência na medida em que são dotados de um sistema de 

conhecimentos já bem organizado e enraizado” (WOLF, 2003, p.169). Na mesma linha de 

raciocínio, McCombs diz que “a principal razão para os efeitos positivos do agendamento é 

fruto daquilo que ele denomina como necessidade de orientação” (MILONE, 2012, p.187).  

 

A necessidade de orientação tende a variar proporcionalmente com a adoção 

midiática dos indivíduos. Quanto menos conhecimento acerca dos determinados 

temas, maior é a tendência de adotar as opiniões estabelecidas pelas mídias e como, 

na maioria dos casos, não temos conhecimento empírico acerca dos temas 

levantados pela agenda, a aquisição das informações vê-se condicionada a nossa 

mera necessidade de orientação. (MILONE, 2012, p.187).    
 

Segundo Roberts (1972:366), a hipótese criada por McCombs defende que os mass 

media constroem a realidade que o sujeito estrutura a partir deles e afirma que “essa imagem 

que é simplesmente uma metáfora que representa a totalidade da informação sobre o mundo 

que cada indivíduo tratou, organizou e acumulou, pode ser pensada como um standard em 

relação ao qual a nova informação é confrontada para lhe conferir o seu significado”, e neste 

modelo está incluído “o quadro de referência e as necessidades, crenças e experiências que 

influenciam aquilo que o destinatário retira de uma situação comunicativa” (In: WOLF, 2003, 

p. 152). Neste cenário, segundo Wolf, “a formação da agenda do público vem a ser o 

resultado de algo muito mais complexo do que a „mera‟ estruturação de uma ordem do dia de 

temas e problemas por parte dos mass media” (2003, p.153). 

Wolf salienta que apesar dos mass media agendarem determinados temas e 

negligenciar outros, como em casos de campanhas políticas, o público mostra-se relutante em 

rejeitar totalmente seus temas preferidos, ou que estão diretamente ligados a suas vidas, como 

educação, saúde, saneamento, entre outros, para adotar o perfil temático apresentado pelos 

mass media. Essa resistência pode ser considerada, segundo Wolf como uma “persuasão 

temperada pela persistência”, ou seja, as atitudes pessoais do público agem “no sentido de 

integrar a agenda subjetiva na que é proposta pelos mass media” (2003, p.154). 

Outro pressuposto apresentado por Wolf, em relação aos efeitos da Agenda-setting, 

diz respeito “a capacidade de influência dos mass media sobre o conhecimento daquilo que é 

importante e relevante”, mas que segundo o autor “varia segundo os temas tratados” (2003, 
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p.155). Ou seja, segundo esse pressuposto, a capacidade de influenciar o destinatário, depende 

do grau de influência do meio de comunicação e do destaque dado ao tema.  

Quanto mais centralizado for o tema, mais influenciável ele será. Essa influência 

dependerá também da relação que o público tem com determinado assunto. Assim, quanto 

mais próximo o destinatário está de um determinado tema, que está presente em seu cotidiano, 

menor será a necessidade de agendamento desse tema, e quanto maior a distância entre o 

público e o assunto tratado, maior será a necessidade de centralização desse tema.  

Conforme Zucker (1978: 227) “quanto menor é a experiência direta que as pessoas 

têm de uma determinada área temática, mais essa experiência dependerá das mass media para 

se possuir as informações e os quadros interpretativos referentes a essa área” (In: WOLF, 

2003, p.155). Ou como foi referido anteriormente, dependerá da necessidade de orientação 

apresentada pelo sujeito. E segundo McCombs “diferentes pessoas com o mesmo nível de 

exposição podem demonstrar efeitos muito diferentes, dependendo do seu nível de 

necessidade de orientação” (REVISTA, 2008, p.208). 

Bechelloni (1982 In:WOLF, 2003, p.155) faz referências ao estudo sobre a função de 

Agenda-setting  realizado pelo Diário l‟Unità, que tinha por objetivo perceber se o jornal 

conseguia ou não orientar a percepção do mundo dos leitores, fazendo-os reagir e absorver as 

temáticas segundo uma ordem de importância semelhante ou próxima do instituído pelo 

jornal. O estudo apresentou o seguinte resultado: os temas de importância nacional, e que são 

cobertos na primeira página, são amplamente referenciados pelos leitores. Segundo o autor 

isso “significa que um assunto fortemente valorizado no jornal diário, tem quase todas as 

probabilidades de o ser também na agenda dos leitores” (BECHELLONI, 1982, p.288, In: 

WOLF, 2003, p.155). 

Diante dessa constatação apresentada acima, da importância do agendamento nos 

media, Lang (1981) salienta que o processo de agendamento por parte dos mass media é 

coletivo e exige certo grau de reciprocidade. Diante disso, Wolf (2003) aponta algumas fases 

desse processo que considera serem os mais relevantes: 

 

1. Os mass media dão um tal relevo a um acontecimento, uma ação, um grupo, uma 

personalidade, etc., que eles passam para o primeiro plano. Tipos diferentes de 

temas requerem quantidades e qualidades diferentes de cobertura para atraírem a 

atenção. Esta é a fase da focalização, mas é apenas a primeira, necessária mas não 

suficiente, por si própria, para determinar influência cognitiva; 

2. O objeto focalizado pela atenção dos mass media deve ser enquadrado, deve ser 

interpretado à luz de um qualquer tipo de problema que ele simboliza: é a fase do 

framing, isto é, da „imposição‟ de um quadro interpretativo àquilo que foi 

intensivamente coberto. 
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3. Na terceira fase, estabelece-se uma ligação entre o objeto ou acontecimento e um 

sistema simbólico, de forma que o objeto se torna parte de um panorama social e 

político reconhecido; é a fase em que os mass media são decisivos para associarem 

acontecimentos pouco importantes, descontínuos, a uma vivência constante, que se 

desenrola como solução de continuidade; 

4. Finalmente, o tema adquire peso, se puder personificar-se em indivíduos que 

dele se constituam „porta-vozes‟. A possibilidade de dar forma à agenda reside, em 

grande parte, na habilidade desses indivíduos para comandarem a atenção dos mass 

media, num processo de empolamento que volta a propor todo o ciclo de fases. 

(WOLF, 2003, p.175-176) 

 

Segundo Traquina (2005), a literatura acerca do jornalismo “reconhece o poder do 

jornalismo não apenas na projeção social dos tópicos, mas, também no seu poder de 

enquadrar esses tópicos” (p.16). Ou seja, o poder ao qual o autor se refere não está apenas na 

seleção dos acontecimentos ou temas que são noticiados, mas também no enquadramento 

destes acontecimentos. E segundo Goffman (1975 In: TRAQUINA, 2005, p.16) este 

enquadramento é a ideia organizadora, central, que dá sentido aos acontecimentos relevantes, 

é o que sugere o tema. Gitlin (1980: 07) complementa ao definir os enquadramentos dos 

media como “padrões persistentes de cognição, interpretação e apresentação, de seleção, 

ênfase e exclusão, pelos quais os symbol-bandlers organizam rotineiramente o discurso, quer 

verbal quer visual” (In: TRAQUINA, 2005, p.16-17).  

Para Tuchman (1976 In: TRAQUINA, 2005, p.17)) os enquadramentos realizados nas 

notícias contam “estórias”. E nessas “estórias” de acordo com Gitlin são realizadas 

interpretação, seleção e exclusão que irão definir o discurso e a realidade social a qual se quer 

oferecer. Sendo assim, é possível afirmar que o agendamento dos media e o enquadramento 

dado às notícias podem ou influenciam no que, o que e como as pessoas pensam. 

Mas, compreendendo que a hipótese de agendamento é complexa, Wolf (2003) faz 

referencias à pesquisa realizada por Benton e Frazier (1976) onde os autores apresentam o 

conceito de “conhecimentos assimilados”. Neste viés, não basta perceber se existe aquisição 

de informações e quais os temas por parte do público, importa compreender os tipos de 

informações que foram apreendidos, assimilados, difundidos e transmitidos de uma agenda 

para outra e em que nível se situam. Segundo a pesquisa dos autores é possível analisar a 

função de Agenda-setting dos mass media em três níveis de conhecimento: a. o primeiro 

inclui o “Título” da área temática, sendo mais superficial; b. o segundo aborda “os diversos 

aspectos de um problema, as suas causas, as soluções propostas”, sendo estes conhecimentos 

mais articulados; e c. “o terceiro nível relaciona-se com informações ainda mais específicas, 

tais como os argumentos favoráveis ou contraditórios às soluções apresentadas, os grupos que 

apoiam as diferentes estratégias econômicas, etc” (WOLF, 2003, p.156). 
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Wolf (2003) apresenta outro aspecto da complexidade de analisar os efeitos da 

hipótese de agenda no público, que se baseia na análise desses efeitos em públicos 

quantitativa e institucionalmente diferenciados. Com relação a esse assunto o autor afirma que 

é necessário considerar os aspectos metodológicos da hipótese de Agenda-setting, e uma 

estratégia teórica de pesquisa para substituir o empirismo tático seguido por McCombs (1981) 

que se limitava a basear-se em dados e correlações globais. Já que o pressuposto implícito na 

hipótese consiste em uma transferência homogênea de uma agenda para outra. Segundo Wolf, 

este pressuposto apresentado por Combs é “redutor no que respeita à complexidade dos 

fenômenos cognitivos envolvidos” (2003, p.166). Pois, segundo o autor não é possível 

analisar a importância do assunto apenas tendo por base o número de vezes que ele foi citado. 

Esse processo metodológico é insuficiente, porque “não é capaz de explicar e de justificar a 

obtenção de um efeito tão complexo e importante” (WOLF, 2003, p.167). 

Conforme Wolf, a hipótese de agenda-settting não pode ignorar o problema de como 

se faz a passagem de toda a estrutura de conhecimento (ordem do dia e sua estrutura interna), 

“de quais os mecanismos comunicativos, interpretativos, de compreensão e memorização que 

estão na base da verificação de tal efeito e que a garantem” (WOLF, 2003, p.167). Wolf 

salienta ainda, que “já não se trata do problema da descodificação aberrante que „distorce‟ o 

conjunto de conhecimentos transmitidos pelos mass media, nem de como a percepção e a 

exposição seletiva modificam o conteúdo consumido em relação ao conteúdo transmitido” 

(2003, p.167). 

Entretanto, o autor chama a atenção para a dificuldade de se definir uma metodologia 

específica, considerando a complexidade das pesquisas realizadas e suas abordagens. Há 

quem opte por analisar o efeito de agenda em diferentes media, que dificulta a definição de 

uma metodologia específica, visto as peculiaridades e especificidades de cada veículo. Neste 

caso, tens-se que considerar o grau de influência que o media exerce sobre o público, a forma 

de abordagem de determinados temas, que ganham mais ou menos centralidade e ênfase de 

um veículo para o outro. Sobre isso, Lang e Lang (1981, p.452) escreve:  

 

Há certos temas que provêm de condições que atingem diretamente quase todos da 

mesma maneira [...]. Um tipo diferente de tema relaciona-se com as situações cujos 

efeitos são experimentados seletivamente [...]. Por fim, existem os temas cujos 

efeitos são geralmente bastante longínquos de quase todos [...]. Essas três categorias 

possuem limiares de perceptibilidade bastante diferentes e o caráter de influência 

exercida pelos mass media varia proporcionalmente. (In: WOLF, 2003, p.163)  
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 Segundo Wolf (2003), os critérios de relevância aplicados pelos mass media, o limiar 

de evidência dos temas e os efeitos de agenda articulados pela ligação dos dois primeiros, “é 

fornecido pela chamada tematização” (p.163). Para o autor  

 

tematização é um procedimento informativo que se insere na hipótese do agenda-

setting, dela representando uma modalidade particular: tematizar um problema 

significa, de fato, colocá-lo na ordem do dia da atenção do público, dar-lhes o relevo 

adequado, salientar a sua centralidade e seu significado em relação ao fluxo da 

informação não-tematizada. (WOLF, 2003, p.163) 

 

 Para Rositi (1982, p.139), a função da tematização é “selecionar posteriormente os 

grandes temas sobre os quais há que concentrar a atenção do público e mobilizá-la para a 

tomada de decisões [...]”(In: WOLF, 2003, p.163). 

 Ao se referir à estratégia comunicativa da tematização, destinada a obter efeitos de 

Agenda-setting, Wolf diz que a informação escrita é mais eficiente que a televisiva, pois, 

permite que o acontecimento seja contextualizado e aprofundando. Esse caráter permite a 

associação com acontecimentos e fenômenos de diferentes contextos como o social, o 

econômico e o político. Portanto, ele consegue gerar, de forma mais eficaz uma informação 

tematizada. 

 Mas, segundo Wolf “nem todos os temas ou acontecimentos são susceptíveis de 

tematização; são-no apenas aqueles que revelam uma importância político-social” (2003, 

p.167). Considerando os efeitos de Agenda-setting, a tematização, segundo o autor “só 

deveria ser possível em domínios já providos de uma relevância „institucional‟ própria” 

(WOLF, 2003, p.164). Ou seja, de acordo com McCombs (1981, p.211) “essa metáfora paira 

sobre certos pressupostos e interrogações específicas acerca do tipo de estratégia que os 

sujeitos utilizam ao estruturarem o seu próprio mundo” (In: WOLF, 2003, p.165). 

 Desta forma, para adotar a hipótese de Agenda-setting como uma referência teórica e 

metodológica neste trabalho, foi preciso considerar alguns fatores:  

a. A mídia escolhida: mídia impressa, que de acordo com os autores referenciados acima, é a 

que mais pauta a agenda do público, visto que as matérias podem ser aprofundadas, lidas e 

relidas, e o suporte impresso também serve como documento e fonte de memória.  

b. O período estudado: décadas de 1960 e 1970. A delimitação do tempo torna-se importante 

para a aplicação da hipótese de agendamento, visto que, nos dias atuais a atenção do público, 

ou seja, a agenda do público é pautada por diferentes mídias, como: televisão (massivamente 

difundido nos lares), jornal impresso (que ao longo dos anos ganha menos espaço), mídias 

virtuais (cada vez mais difundida e acessada em diversos suportes), entre outras como rádio, 
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revistas, etc. Desta forma, a análise do agendamento de mídia impressa torna-se mais viável 

se o período estudado for concomitante com o período da formulação da hipótese. 

c. Critérios de seleção e agendamento: o Projeto Rondon desenvolvia suas principais 

operações em dois períodos do ano, no mês de janeiro e no mês de junho. Entretanto, nos 

meses que antecediam e procediam a esses meses, muitos acontecimentos faziam parte da 

agenda do jornal A Razão. Na maioria das vezes com destaque, estando presente nas capas e 

contracapas do jornal. 



CAPÍTULO 2 – CAMPOS EM ARTICULAÇÃO: O JORNALISMO, O PROJETO 

RONDON E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. 

 

 

 Como representante dos três campos sociais (político, educativo e midiático) que se 

articulam neste estudo, está o Governo Militar, o Projeto Rondon, a Universidade Federal de 

Santa Maria e o jornal A Razão, compreendidos aqui como atores do processo de análise, que 

terá procedência no próximo capítulo. Desta forma, o objetivo deste capítulo é apresentar 

como esses atores se relacionam, mostrar suas ações, cujas atividades são estratégias que dão 

consistência a esse estudo. Pretende-se também situar o leitor quanto ao tempo histórico em 

que se desenrolam essas relações, sejam elas de poder ou estratégicas com interesses 

específicos.  

 

 

2.1. O Projeto Rondon 

 

 

O Projeto Rondon, objeto desse trabalho, constitui-se como um projeto de integração 

social coordenado pelo Ministério da Defesa e conta com a colaboração da Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação. O Projeto busca através da participação 

voluntária de universitários aproximá-los das realidades do País, proporcionando também, 

através das atividades desenvolvidas pelos estudantes e pelas universidades, contribuir para o 

desenvolvimento de comunidades carentes. 

 O Projeto Rondon teve seu início em 1966, com uma provocação feita pelo General 

João Bina Machado, então Comandante da ECEME (Escola e Comando e Estado-Maior do 

Exército), aos alunos do curso de Sociologia. Pedindo-lhes que fizessem um trabalho com o 

tema “O Militar e a Sociedade Brasileira”, do qual seria analisado por professores civis de 

algumas universidades. Dentre estes professores estava o Professor Wilson Choeri, chefe do 

Departamento de Cultural da Universidade do Estado da Guanabara. Segundo o relato do 

Coronel Pasquali, no livro História Oral do Exército – Projeto Rondon, ao analisarem os 

trabalhos, os professores fizeram o seguinte comentário que servia de propulsor para dar 

início à criação do Projeto Rondon: 
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Vocês são brasileiros, perderam o regionalismo, nascem em um estado, casam com 

uma mulher de outro Estado, de „outro Brasil‟, geram e criam filhos em outras 

unidades da Federação; vocês têm uma mentalidade muito mais globalizada do que 

as nossas elites civis que, normalmente, trazem a identidade da região onde nascem, 

onde moram e exercem as suas profissões. Os militares, pela peculiaridade da 

profissão, circulam o Brasil inteiro e sem querer, sem perceber, tornam-se 

brasileiros. [...] Precisamos fazer com que os jovens, as elites civis que saem da 

universidade, tenham essa visão global do Brasil que vocês militares, têm. 

(MOTTA, 2006, p.157) 

 

Diante disso, o Coronel Pasquali, intermediara pelo Professor Choeri, junto ao 

Gabinete do Ministério da Guerra, ao Ministério do Interior e ao 5º Batalhão de Engenharia 

de Construção, para que os acadêmicos da Universidade da Guanabara pudessem realizar um 

estágio junto a essas unidades do Exército, possibilitando a esses alunos, conhecerem as 

realidades do Brasil, das quais ficavam distantes das salas de aula. Isso vinha ao encontro das 

preocupações do Exército, liderança política da época, que segundo o Tenente-Coronel Mauro 

Costa Rodrigues (2008), estava preocupado em criar atividades que envolvessem os jovens, 

que segundo a Equipe do Projeto Rondon (1972), estavam envolvidos em grandes campanhas 

libertárias, que realizavam manifestações públicas, protestos, conflitos e movimentos de 

massa, expressados de forma violenta, principalmente no período das férias. Assim, viram na 

oportunidade, um meio de inverter a situação de desconforto com os jovens, transformando o 

problema em um potencial a ser desenvolvido (RONDON, 1972, p.7). O objetivo era levar a 

juventude universitária a conhecer a realidade deste país continental, multicultural e 

multirracial e, especialmente, de proporcionar aos estudantes universitários a oportunidade de 

contribuir para o desenvolvimento social do Brasil (MOTTA, 2006, p.8). 

Assim, o Gabinete do Ministério da Guerra acompanhou e apoiou a preparação, a 

execução e as reuniões de avaliação realizadas pelos alunos que realizaram o estágio, 

chamado depois de PR-0, ou operação piloto. Esta ocorreu em 11 de junho de 1967, na cidade 

de Porto Velho, em Rondônia, e teve grande êxito, segundo a Equipe do Projeto Rondon, 

(RONDON, 1972, p12). 

 

Os participantes da operação piloto voltaram entusiasmados, transbordantes de 

idealismo. Traziam um novo lema – “Integrar Para Não Entregar”. [...] A 

repercussão junto a opinião pública foi extraordinária. Entrevistas, artigos em jornais 

e revistas, comentários no rádio e televisão visitas dos pioneiros a escolas e clubes 

comunitários para contar suas experiências. (RONDON, 1972, p.15) 

 

Na imprensa, a repercussão da Operação Piloto foi expressa em diversas matérias por 

todo o Brasil. De acordo com Piovesan, “a repercussão desse primeiro estágio gerou um apoio 
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a bem dizer unânime de toda a sociedade brasileira ao movimento, pelo sentido patriótico e 

nacionalista de que se revestia.” As notícias que saíram nos dias seguintes ao retorno da 

Equipe do primeiro estágio, equiparavam-se em volume e destaque aos das notícias negativas 

envolvendo passeatas, greves e quebra-quebras. De acordo com o Ten. Cel. Mauro, o fato de 

as notícias positivas se equipararem as negativas, indicava uma aceitação pelo Projeto que 

estava sendo criado, já que o momento político era tenso e a maior parte dos jovens e 

manifestavam-se contra o atual regime (In. MOTTA, 2006).  

Segundo Piovesan, essa aceitação abriu às universidades muitas portas, pois, “o apoio 

vinha de todos os lados e sob as mais variadas formas, tanto por parte da iniciativa privada 

como dos poderes públicos”. E nesse contexto, as Forças Armadas “passariam a ser o grande 

suporte, para as operações que se seguiriam [...]” (2008, p.26). 

Valendo-se do sucesso da operação piloto, o Gabinete do Ministério da Guerra, 

decidiu coordenar um grupo de trabalho provisório ligado ao Gabinete do Ministro do 

Interior, que coordenariam a primeira operação oficial do Projeto Rondon, em janeiro e 

fevereiro de 1968. Essa medida fez com que o então intitulado “Projeto Rondon” fosse 

institucionalizado junto ao Gabinete do Ministério do Interior, em caráter permanente.  

O efetivo movimentado para o PR/1 foi em torno de 648 universitários, do quais 150 

foram enviados para o Nordeste e os demais para a Amazônia. Segundo o Ten. Cel. Mauro 

(In. MOTTA, 2006), os universitários eram possuidores das mais variadas vertentes 

ideológicas. Entretanto, para participar do Projeto deveriam aceitar e cumprir as regras 

estabelecidas antes da viagem, bem como manter uma conduta ética perante as comunidades a 

que fossem designados. 

Novamente a repercussão da operação, denominada de PR/1, deu-se em nível 

nacional, sendo publicadas reportagens em jornais de todo o País.  Essa repercussão, segundo 

Piovesan, veio ao encontro da única doutrinação feita diretamente aos estudantes, por parte do 

Ministro Albuquerque Lima: “Darei todo o meu apoio necessário, mas façam com que todo o 

Brasil e todos os brasileiros falem na Amazônia, pensem na Amazônia, se preocupem com a 

Amazônia e clamem pela nossa total soberania sobre essa região” (Apud. PIOVESAN, 2008, 

p.27). 

De março a junho de 1968, o GT/PR se expandiu, e agregou ainda mais voluntários, 

entre eles universitários santa-marienses, conforme notícia publicada no Jornal A Razão do 

dia 5 de abril de 1968. Em junho do mesmo ano, antes do PR 2, o Governo Federal, através 

do Decreto nº 62.927, de 26 de junho de 68, institucionalizou o Projeto Rondon.  
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O primeiro Coordenador, o Coronel Mauro Rodrigues tinha, no entanto, a preocupação 

de deixar alguma coisa marcada nas comunidades por onde o Projeto passava, e não apenas 

realizar atendimentos assistencialistas, que causavam frustrações nas comunidades quando as 

equipes partiam. Diante disso, ao longo dos 21 anos do Projeto Rondon, foram criadas 

diversas formas de operações que atendessem às necessidades das comunidades e que não 

onerassem custos demasiados ao governo. Entre elas estavam: Operação Nacional, Operação 

Regional, Campus Avançado, Operações Especiais e Operação de Interiorização.  Para 

melhor compreensão de como funcionava cada Operação será feito uma rápida explanação. 

As Operações Nacionais eram realizadas geralmente na área de influência dos Campi 

Avançados, no entanto só existiam Campi Avançados na Amazônia, no Nordeste e no Centro 

– Oeste. Portanto, nos demais Estados do Brasil que não possuíam Campi, as Operações do 

Projeto Rondon eram planejadas e treinadas pela Coordenação Estadual em ligação com as 

prefeituras e com as Universidades. Já a Operação Regional tinha atuação no próprio Estado 

de ação das Universidades e as ações eram coordenadas e executadas por elas.  

Já o Projeto do Campus Avançado foi idealizado à semelhança das extensões 

universitárias que começaram a surgir em algumas regiões do Sul e do Centro-Sul do País. 

Mas os Campi deveriam ser instalados fora dos limites das respectivas Áreas Geo-

educacionais das Instituições de Ensino Superior. Segundo o Ten. Cel. Mauro, serviu-lhe de 

inspiração o trabalho que realizava o Reitor da UFSM, Professor José Mariano da Rocha 

Filho e devido a isso o primeiro Campus Avançado, instalado na cidade de Boa 

Vista/Roraima, em 1969, pertencia a UFSM. Os Campi Avançados foram pensados como 

pólos, que inicialmente atrairiam as comunidades ao seu redor, mas posteriormente, se 

transformariam em pólos que irradiariam o desenvolvimento comunitário. 

A Operação Especial, por sua vez, contava com todo tipo de ações. Onde as 

Universidades e os Campi Avançados deveriam planejar e realizar ações, onde não se daria 

apenas o apoio assistencial, mas também de qualificação de mão de obra, orientação 

profissional, busca de atividades, até de melhoria das condições de higiene da população. A 

comunidade onde eram desenvolvidas essas operações variava conforme proposição das 

Universidades ou da Coordenação do Projeto Rondon. 

O programa de interiorização tinha por objetivo “o incentivo e o apoio a interiorização 

de profissionais de nível superior, tanto como profissionais liberais como para atuar junto às 

Prefeituras e aos órgãos da administração Estadual e Federal existente na região” 

(PIOVESAN, 2008, p.35). Para isso, havia um esquema de apoio dado pelos Campi 

Avançados e pelas Prefeituras, que incluía “a abertura de créditos especiais para aquisição da 
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casa própria, aquisição de equipamentos para seus consultórios ou escritórios, ou para a 

implantação de atividades econômicas privadas que pretendesse desenvolver” (Op. cit.).  

Nos quatro primeiros anos de trabalho, de 1968 a 1971, que serão analisados nesse 

trabalho, o Projeto Rondon atingiu uma média de 24 mil estudantes diretamente nas nove 

operações e mais 120 mil participantes indiretamente. Neste tempo, o projeto chegou a 2500 

municípios, distribuídos entre todos os estados brasileiros, inclusive o Rio Grande do Sul. 

(RONDON, 1972, p.22).  

O Projeto Rondon foi extinto em 1989 e, segundo o Coronel Mauro, mesmo tendo sido 

extinto em 1989 oficialmente, o Projeto Rondon já vinda sofrendo desgastes de seu sentido 

altruísta, um esvaziamento de sua filosofia, desde 1983, quando terminou o ciclo dos 

chamados “Presidentes Militares”. O Coronel Mauro coloca que os novos líderes que 

assumiam o poder estavam invadidos por um sentimento de revanchismo e deveriam acabar 

com tudo que tivesse dado créditos ao Regime Militar, e o Projeto Rondon era é símbolo 

disso (In: PIOVESAN, 2008, p.41). 

Os novos dirigentes do Projeto Rondon buscavam mudanças, queriam tornar o Rondon 

diferente daquele apoiado pelos militares, com uma nova política de atuação. Com isso 

mudaram inclusive o slogan que identificava o Projeto e que por 22 anos serviu de lema. O 

slogan que antes era “integrar para não entregar”, foi substituído por “Participação e 

Desenvolvimento”, conforme foi publicado em “O Repórter Rondon”, edição especial de 11 

de julho de 1987. 

O Coronel Mauro declara que é evidente que a “imagem e todo o êxito alcançado pelo 

Projeto Rondon, incomodava os novos detentores do Poder, e não poderia ser admitida, nos 

tempos de „revisionismo‟ que passou a viver a partir de 1983” e exclama que “a extinção do 

Projeto Rondon da forma com foi feita deve ser considerada como um verdadeiro crime de 

LESA PRÁTRIA” (apud. PIOVESAN, 2008, p.42, 43). 

 

 

2.2. O Projeto Rondon e a mediação da Universidade Federal de Santa Maria 

 

 Antes que relacionar o Projeto Rondon com a UFSM, julga-se necessário primeiro 

compreender como essa Universidade foi criada e quais eram as ideologias e projetos do seu 

fundador, o professor José Mariano da Rocha Filho, que garantiu à instituição ser pioneira no 

Projeto Campus Avançado.  
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Nas décadas de 1960 e 1970, a educação universitária sofreu uma expansão 

significativa no Brasil. De acordo com Barichello (2000), essa expansão foi “resultado do 

chamado „movimento de interiorização‟ ou „democratização‟ da universidade, que permitiu o 

acesso à mesma por parte de camadas da população nunca antes atingidas” (p. 51). E foi 

através desse movimento que Universidade Federal de Santa Maria foi criada, “liderando o 

movimento de interiorização do ensino superior gratuito no país” (Op. cit). A UFSM tinha 

como ideais da “Nova Universidade”, que tinha como referencia o Land Grant College Act, 

ocorrido durante o governo do Presidente Abraão Lincoln, nos Estados Unidos da América. 

Previa que todo Estado Americano que não possuísse uma Universidade era obrigado a criá-

la. Estas deveriam estar voltadas para atender às necessidades de sua região, e explorar da 

melhor forma suas riquezas, para conseguir assim um progresso mais rápido. 

A Universidade Federal de Santa Maria teve origem na Escola Livre de Farmácia, 

criada em 30 de setembro de 1931. No mesmo ano havia sido criada a Sociedade de Medicina 

de Santa Maria, tendo como primeiro presidente Francisco Mariano da Rocha. Segundo 

Barichello, “a Faculdade de Farmácia foi criada dentro do regime de Escola Livre”, onde 

“atos de doação, ofertas, empréstimos e outras formas de apoio da comunidade eram 

fundamentais à sua sobrevivência”. Em relação à sua forma de organização e funcionamento, 

“a Escola de Farmácia possuía autonomia administrativa e financeira, sendo dirigida pelos 

próprios professores, através de uma congregação” (2000, p.165). Porém, estes não recebiam 

salários, seus serviços à Instituição eram voluntários.  

Assim, em 1947, o professor Mariano da Rocha conseguiu junto aos Deputados 

Francisco Brochado da Rocha, José Diogo Brochado da Rocha e Tarso Dutra, da Comissão de 

Constituição e Justiça da Assembleia, “que fosse incluída na Constituição do Rio Grande do 

Sul, a anexação das Faculdades do Interior (Direito e Odontologia de Pelotas e Farmácia de 

Santa Maria) à Universidade de Porto Alegre que, então passaria a denominar-se 

Universidade do Rio Grande do Sul” (MARIANO DA ROCHA FILHO, 1993, p.15), como 

consta no Artigo 36, parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 8 

de julho de 1947. 

 

Artigo 36: “A Universidade de Porto Alegre passará a denominar-se Universidade 

do Rio Grande do Sul, a fim de poder congregar institutos de ensino situados fora da 

Capital do Estado”. 

Parágrafo Único: Ficam incorporadas na Universidade do Rio Grande do Sul, desde 

que satisfeitas as exigências da legislação em vigor, as Faculdades de Direito e 

Odontologia da Cidade de Pelotas e a Faculdade de Farmácia de Santa Maria. (In: 

MARIANO DA ROCHA FILHO, 1993, p. 15)  



49 
 

 Mesmo tendo sido criada a Universidade do Rio Grande do Sul, a anexação das 

faculdades do interior ainda enfrentava resistência. Assim, através de mobilizações realizadas 

junto à população e as “forças vivas” de Santa Maria, como dos contabilistas liderados por 

Luiz Gonzaga Isaia, da Congregação dos Irmãos Maristas, das irmãs Franciscanas e ainda, 

devido a contatos e a influência que mantinha na Capital e junto a políticos e membros 

importantes da Sociedade, Mariano da Rocha Filho fundou, em 9 de maio de 1948, a 

Associação Santa-Mariense Pró Ensino Superior (ASPES). Tendo por objetivo maior criar 

bases para interiorizar o ensino superior e agregar forças para se “fazer cumprir o dispositivo 

constitucional que anexava as faculdades do interior à Universidade de Porto Alegre” 

(BARICHELLO, 2000, p.169). 

 Mas apesar de encontrar resistência por parte de docentes e da administração da 

Universidade de Porto Alegre, que em janeiro de 1948, em visita à Faculdade de Farmácia de 

Santa Maria emitiu um parecer desfavorável à incorporação, em 4 de dezembro do mesmo 

ano a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de Lei, sancionado pelo Governador Walter 

Jobim, anexando as Faculdades do Interior à Universidade de Porto Alegre. Com essa medida 

foi dado um passo importante em direção à interiorização do Ensino Superior Federal. Diante 

disto, em 1949, o Prof. Mariano pronunciou-se: 

 

Num país de tão grande extensão como o nosso, a descentralização do ensino 

superior constitui um imperativo inadiável. O conceito medieval de Universidade 

com seus institutos aglomerados em uma única cidade é sem dúvida obsoleto [...]. 

Não será, pois, do interesse do governo planejar, nestes pontos, futuras 

universidades? [...] Um grande e decisivo passo foi, sem dúvida, dado para o 

progresso cultural do Rio Grande pela incorporação na Universidade de Faculdades 

do interior. [...] Mas não esqueçamos, foi apenas um passo, muito teremos inda que 

andar para dar ao nosso Estado o pleno desenvolvimento de sua estrutura 

educacional de grau superior. Devemos assim assentar bases para o futuro, 

construindo o alicerce sobre o qual surgirão os Institutos indispensáveis à formação 

da futura Universidade de Santa Maria. (MARIANO DA ROCHA FILHO, 1993, 

p.17)
1
  

 

O discurso do Prof. Mariano da Rocha revela seus ideais por uma Universidade 

descentralizada, por um ensino mais democrático e acessível aos estudantes do interior. Esse 

propósito fora colocado em prática ao longo de sua obra educacional, sendo a semente para o 

que mais tarde se tornaria a “Multiversidade” (Universidade de Campus Múltiplos).  

                                                           
1
 “Discurso do Professor Mariano Filho: Um imperativo inadiável a descentralização do ensino. A Razão, Santa 

Maria, 1º de maio de 1949.” (In: MARIANO DA ROCHA FILHO, José. A terra, o homem e a educação: 

universidade para o desenvolvimento. Santa Maria: Pallotti, 1993.).  
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 Logo após, em julho de 1950, através da Lei 1.166, “a Lei estadual foi homologada em 

nível federal, incorporando definitivamente as faculdades do interior à Universidade do Rio 

Grande do Sul”. E em 4 de dezembro do mesmo ano, por meio da Lei 1.254, a Universidade 

do Rio Grande do Sul, que até então era estadual foi federalizada. Desta forma, “os cursos do 

interior do estado passaram a fazer parte do sistema federal de educação” (BARICHELLO, 

2000, p.170).  

Assim, o professor Mariano da Rocha, na direção da ASPES e das Faculdades de 

Farmácia e Medicina foi implantando outras Faculdades em Santa Maria, e “trabalhou 

ininterruptamente pela instalação de cursos superiores, não só em Santa Maria como em todo 

o interior do Rio Grande do Sul e do Brasil, servindo de modelo para diversas associações 

fomentadoras da implantação de faculdades no interior” (BARICHELLO, 2000, p.170). 

Seguiu esse trabalho até conseguir ter bases sólidas para a criação em 1960, da Universidade 

Federal de Santa Maria, através da lei nº 3.834-C de 14 de dezembro de 1960. 

Para a criação da Universidade de Santa Maria, em 1960, os cursos que haviam sido 

criados com o apoio da ASPES (Filosofia, Ciências Políticas e Econômicas, Direito e 

Enfermagem, entre outros) e entregues aos cuidados de instituições religiosas “participaram 

da sua estruturação como faculdades agregadas, permitindo, dessa forma, alcançar o número e 

natureza de cursos necessários a sua instalação, de acordo com o previsto no Estatuto das 

Universidades Brasileiras” (BARICHELLO, 2000, p.172). 

 Inicialmente, a Universidade Federal de Santa Maria, “funcionou com 12 faculdades, 

num prédio de sete andares, na esquina das Ruas Floriano Peixoto e Dr. Astrogildo César de 

Azevedo. O pleno funcionamento da UFSM ocorreu em 1961. Nesse mesmo ano foi 

inaugurado o Campus da UFSM [...]” (BEBER, 1998, p. 27). Em 1961, a UFSM obteve “a 

aprovação do decreto nº 49.439/61 pelo Presidente Juscelino Kubitschek, que criou o quadro 

de pessoal da Universidade de Santa Maria” (MARIANO DA ROCHA FILHO, 1993, p.21).  

O então Reitor da UFSM, Prof. Mariano da Rocha Filho contando com as experiências 

adquiridas em estágios em Universidades dos EUA e da Europa, traz para Santa Maria a ideia 

de uma “Nova Universidade” de uma “Universidade para o desenvolvimento”, que partia “do 

princípio de que a terra deve orientar a educação do homem”.  Dessa forma “por proposição 

do Reitor Mariano, foi aprovada no Conselho Federal de Educação a possibilidade da criação 

de cursos fora da sede da Universidade, criando a Universidade de Campis Múltiplos ou 

Multiversidades” (MARIANO DA ROCHA FILHO, 1993, p.21). 

A esse propósito, Mariano da Rocha Filho declarou: 
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Nosso movimento deve indicar os meios de levar a universidade ao alcance do povo 

(...) deve levar os acadêmicos a prestar assistência aos pobres, aos necessitados, seja 

ela jurídica, médica, odontológica, farmacêutica, através dos hospitais de clínicas, 

dos ambulatórios, das creches (...) deve visar desenvolver o gosto pelo 

planejamento, pelo levantamento de nosso solo, indicando qual o seu melhor uso, 

deve basear-se no levantamento consciencioso de nossas riquezas e no planejamento 

eficaz de sua utilização em benefício da coletividade. (MARIANO DA ROCHA 

FILHO, 1962, apud. BARICHELLO, 2000, p.59).   

 

 E ainda segundo Barichello, três características distinguiam a proposta da UFSM das 

demais concepções de Universidades brasileiras existentes na época: 

  

A primeira foi a preocupação em relação ao acesso ao ensino superior por parte de 

todas as camadas sociais e, especialmente, da população do interior [...]. o segundo 

diferencial era a concepção do Campus universitário como espaço comunitário, 

como uma oportunidade de “vivenciar o espírito universitário”. Em terceiro lugar, a 

educação deveria ser ministrada em ampla sintonia com o ambiente da região, 

fazendo uma aliança entre a terra, o homem e a educação, embora não devesse ser 

descuidada a ciência de base e o ensino das humanidades. (BARICHELLO, 2000, 

p.60) 

 

Assim, segundo o Prof. Mariano da Rocha Filho (1993), o primeiro passo que deveria 

ser tomado, para atingir este objetivo, era determinar a zona de influência geo-educacional da 

Universidade. Isto foi realizado, através da Assessoria de Planejamento e do Departamento de 

Educação Cultural, que determinou de onde vinham os alunos. Desta forma, ficou acurado 

que a área geo-educacional da UFSM abrangeria: 

 

as zonas centro e oeste do Estado do Rio Grande do Sul, com uma população 

ultrapassando dois milhões de habitantes. A seguir, foi feito um estudo completo 

dessa zona e foram delimitados dentro dela, sete microclimas, cada um com 

características próprias e, às vezes, exclusivas, tendo como consequência diferentes 

tipos de culturas preferenciais, sendo apropriadas à criação de diferentes raças de 

animais. Tivemos, assim, delimitadas as zonas do Alto Uruguai, das Missões, da 

Campanha, da Encosta Inferior do Nordeste, do Planalto Médio, da Depressão 

Central e da Serra do Sudeste. (MARIANO DA ROCHA FILHO, 1993, p.39)  

 

Delimitada a Área de abrangência da UFSM, formada por “116 municípios do Rio 

Grande do Sul, perfazendo uma área total equivalente a mais da metade da extensão territorial 

do Estado, representando cerca de 45% da população total do Rio Grande do Sul” 

(MARIANO DA ROCHA FILHO, 2003, p.53), foram planejados e realizados estudos de cada 

uma dessas regiões. O resultado dos estudos foi a instalação 15 extensões em 12 dos mais 

importantes municípios da área Geo-educacional da UFSM. Tendo suas bases, a UFSM passa 

a prestar assistência às comunidades no que se refere a: “Plano de desenvolvimento global, 
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assessoria técnica didático-pedagógica, orientação agrícola, mapeamento dos solos, 

saneamento básico, eletrificação rural, desenvolvimento integrado, racionalização de serviços, 

assistência [a saúde], urbanização, desenvolvimento urbano” (Mariano da Rocha Filho, 2003, 

p.57), entre outros, todos de interesse dos municípios. 

No ano de 1976, já era possível analisar os resultados do trabalho desenvolvido pela 

UFSM, através da Coordenação Geral das Extensões, juntamente com as instituições que se 

firmou convênio. Pontificavam como centros autônomos de formação de profissionais de 

nível superior, devidamente reconhecidos pelo Egrégio Conselho Federal de Educação. 

Desta forma, visando os mesmos ideais do Projeto Rondon, não demorou para que a 

UFSM aderisse ao Projeto. A participação da UFSM no Projeto Rondon, deu-se por meio de 

uma visita do então Coordenador do Projeto Rondon, o Tenente-Coronel Mauro Costa 

Rodrigues, com quem o Professor Dr. Mariano da Rocha tinha laços de amizade e parentesco. 

A vista do Cel. Mauro foi noticiada pelo Jornal A Razão no dia 5 de abril de 1968. Na 

ocasião, lançou à UFSM e ao Presidente do DCE-UFSM, o então acadêmico Nelson 

Schwertner o desafio de organizarem uma Operação Regional. A UFSM aceitou o desafio, e 

atuou em sua área geo-educacional, passando a fazer parte oficialmente do Projeto Rondon. 

Na ocasião, foram instalados nos Estados Núcleos Regionais, onde uma Universidade 

assumia a Coordenação das atividades. No Rio Grande do Sul, havia dez Coordenações de 

acordo com suas áreas de influência, que são: Coordenação Estadual do Rio Grande do Sul 

(Porto Alegre), Coordenação de Área da Região Metropolitana de Porto Alegre (Porto 

Alegre), Coordenação de Área da Região Sul (Pelotas), Coordenação de Área do Litoral Sul 

(Rio Grande), Coordenação de Área da Fronteira Oeste (Uruguaiana), Coordenação de Área 

da Região Central (Santa Maria), Coordenação de Área das Missões (Santo Ângelo), 

Coordenação de Área do Planalto Médio (Passo Fundo), Coordenação de Área da Região 

Nordeste (Caxias do Sul) e Coordenação de Área da Fronteira Sudeste (Bagé) (MINISTÈRIO 

DO INTERIOR, 1990, p.42). A partir desse momento, a UFSM passou a participar de forma 

expressiva em todas as Operações que comportavam o Projeto Rondon, inclusive assumindo a 

Coordenação de Área da Região Central, que tinha sua sede localizada na Rua Jorge Pedro 

Abelin, nº61, em Santa Maria.  

Assim diante da importância que a UFSM assumiu no Projeto Rondon e tendo 

conhecimento e admiração pelo trabalho que vinha sendo realizado pela UFSM, nos seus 

múltiplos campi no Rio Grande do Sul, o Tenente-Coronel Mauro Costa Rodrigues, propôs ao 

professor Mariano da Rocha a criação de extensões que ultrapassassem as fronteiras do 

Estado de origem da Universidade. Segundo o professor Mariano da Rocha, a ideia para a 
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instalação do Campus Avançado na Amazônia ocorreu em abril de 1969, em um encontro 

com o Coronel Alexandre Amendola, então chefe da Assessoria de Planejamento da Reitoria 

da UFSM, realizado em sua residência, quando explanavam o anseio que tinham, “de fazer 

com que a Universidade Federal de Santa Maria projetasse a sua ação em Mato Grosso ou 

mesmo na Amazônia” (MARIANO DA ROCHA FILHO In. UNISAN, p.13).  

Ainda no mês de abril daquele ano, o Reitor Mariano fez contato com o Ten. Cel. 

Mauro da Costa Rodrigues, então Coordenador Geral do GT Projeto Rondon, falando das 

pretensões da UFSM. O Ten. Cel. aceitou amplamente a ideia, “passando a acioná-la, 

também, junto às Universidades Estadual da Guanabara e Federal de Juiz de Fora. Em 15 de 

abril de 1969, o Tem. Cel. Mauro enviou uma comunicação à UFSM solicitando o projeto 

para a instalação do Campus Avançado de Roraima, conforme notícia publicada no Jornal A 

Razão deste dia. 

 Assim, a UFSM e o Projeto Rondon, com o apoio do Ministério do Interior instalaram 

o Campus Avançado de Boa Vista no Território Federal de Roraima, em 1969. E segundo o 

professor Mariano da Rocha correspondeu, “de maneira extraordinária, ao objetivo principal, 

ou seja, àquele de dar aos nossos universitários a consciência do tamanho continental do 

Brasil e da necessidade do esforço de todos os brasileiros no sentido de, efetivamente, 

integrarmos à Nação a região amazônica” (2003, p.59). 

  Fazendo referência à importância do Campus Avançado para a UFSM e ainda em 

relação a sua importância estratégica, no que se refere à localização, o Professor Mariano da 

Rocha expõem durante o Primeiro Seminário sobre a Universidade Federal de Santa Maria e a 

Amazônia, em 1972, e ainda salienta que essa ousadia faz parte da filosofia adotada pela 

Instituição ao qual foi o fundador e que atua como Reitor, como se pode verificar em seu 

discurso:  

 

Hoje quando expunha a filosofia da Universidade para o desenvolvimento a 

eminentes educadores, eu lhes mostrava essa idéia nossa, idéia original, que pertence 

a Santa Maria, de adequarmos o desenvolvimento à vocação [...], à vocação da terra, 

à vocação do solo. Expunha, então, o nosso plano de expansão, e depois lhes 

mostrava o mapa das Américas com a Faculdade Inter-Americana de Educação, de 

Pós-Graduação, e os países que já participaram dela; e chamava-lhes a atenção para 

a importância da UFSM em relação à América Latina, mostrando que ela 

efetivamente adentra-se na mais densa concentração de irmãos nossos e países 

irmãos, aqueles que revelam, pela sua densidade, o seu desenvolvimento. Disse-lhes, 

também, que sabíamos falar a língua dessas repúblicas, não só no sentido exato do 

termo, mas também no sentido figurado, um vez que convivemos com eles aqui no 

Sul, e o fazemos há mais de cem anos, cem anos de paz e de trabalho de irmãos. Um 

dos representantes, olhando o mapa da América Latina, e sabendo do nosso Campus 

Avançado em Roraima, nos perguntava: “Então agora os senhores vão ter um outro 
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Campus, outro ponto idêntico ao de Santa Maria junto aos países situados no 

Hemisfério Norte, em países Latino-Americanos no Norte, em Roraima”. 

Efetivamente, se olharmos o mapa do Brasil, veremos que a mesma posição 

proeminente do Rio Grande, da área geo-educacional da nossa Universidade, no Sul, 

é também repetida pelo nosso Campus Avançado em Roraima, ao Norte. (Mariano 

da Rocha, In. UNISAM, 1972, p.14). 

 

A importância da UFSM no contexto educacional e cultural de Santa Maria permitiu a 

projeção da cidade a nível nacional e até internacional, conforme pode ser verificado nas 

notícias jornalísticas, publicadas no Jornal A Razão. E juntamente com a UFSM, o Projeto 

Rondon ganhou visibilidade e importância entre santa-marienses. Os rondonistas eram 

reverenciados juntamente com os militares, nos desfiles de sete de setembro, onde as equipes 

desfilavam na avenida com uniformes e faixas, expondo seu orgulho pelo trabalho que 

realizavam. Para compreender melhor essa relevância do Projeto Rondon e da UFSM em 

Santa Maria, será abordado no próximo subitem a mediação que o Jornal A Razão fez durante 

o período de instalação do Projeto Rondon na Universidade e na Cidade. 

 

 

2.3. O Governo Militar, o Projeto Rondon, a Universidade Federal de Santa Maria e a 

mediação jornalística. 

 

 

Antes de abordar a forma como se deu a midiatização do Projeto Rondon , através de 

suas relações  com a UFSM e da inserção na cobertura do jornal A Razão,  julga-se necessário 

compreender aspectos do  período histórico, que esta pesquisa abrange, bem como o formato  

do trabalho do agendamento da mídia a ser analisada.  

  Para tanto, primeiramente é preciso compreender qual é o função fundamental do 

jornalismo no trabalho de noticiabilidade de ações de diferentes campos sociais, como é o 

caso do estudo aqui proposto. Segundo Traquina (2004) quando há uma democracia, o papel 

do jornalismo é de informar ao público sem censuras, privilegiando o interesse e a opinião 

pública e ainda sendo vigilante do poder público, afim de proteger os cidadãos. Conforme o 

autor outra forma seria impensável. 

 

Tal como a democracia sem uma imprensa livre é impensável, o jornalismo sem a 

liberdade ou é farsa ou é tragédia. O que é o jornalismo num sistema totalitário, seja 

nas suas formas seculares, como, por exemplo, o fascismo, seja numa forma 

religiosa, como, por exemplo, o ex-regime dos Taleban no Afeganistão, é fácil de 

definir: o jornalismo seria propaganda a serviço do poder instalado  TRAQUINA, 

2004, p.23). 
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 Entretanto, contrariando a função fundamental do jornalismo e de acordo com as 

palavras de Traquina, o período analisado nessa pesquisa não permitia aos mass media 

liberdade de expressão, pois o Brasil passava por um período ditatorial, controlado por um 

governo militar.  Ou seja, no período estudado, de 1968 a 1971, os meios de comunicação, e 

demais meios sociais e culturais, sofriam controle e/ou censura por parte de órgãos estatais. 

 O novo regime político instaurado no Brasil através de um golpe, no dia 1º de abril de 

1964, prometia livrar o país da corrupção, dos males do comunismo e restaurar a democracia. 

Entretanto, isso se deu através de uma série de medidas autoritárias e centralizadoras, através 

dos Atos Institucionais. Segundo Lemos (2006) “Os Atos foram o instrumento jurídico de 

natureza excepcional de que se valeram as autoridades militares para formalizar as diversas 

medidas a fim de manter a ordem e combater atos e pessoas considerados subversivos” (p.17). 

 Na medida em que os Atos Institucionais iam sendo decretados, a liberdade ai sendo 

secionada. Assim, em 10 de abril de 1964, por meio do AI-1, 102 pessoas foram atingidas, 41 

deputados federais tiveram seus mandatos cassados e várias personalidades de destaque 

nacional tiveram seus direitos políticos suspensos. Outro ato importante, tomado pelo governo 

ainda em 1964, para manter o controle sobre a sociedade, foi a criação do Serviço Nacional de 

Informação (SNI), do qual tinha como função “coletar e analisar informações pertinentes à 

Segurança Nacional e sobre questões consideradas subversivas” (LEMOS, 2006, p.18). 

 O Ato Institucional nº 2, instituído em outubro de 1965, fazia expressas menções às 

questões da imprensa, sendo estes, os primeiros sinais de censura que a imprensa viria 

enfrentar. Neste mesmo Ato, também foram dissolvidos os partidos políticos, instalando-se o 

bipartidarismo e ainda, estabeleceu eleições indiretas à Presidência da República. 

 Com o regime estabelecido, Castelo Branco teve “uma consistente base para legitimar 

o poder de acordo com as regras da Doutrina de Segurança Nacional” e desenvolvimento 

(LEMOS, 2006, p.19). Assim, de acordo com os interesses do governo, foi instituído em 5 de 

fevereiro de 1966 o Ato Institucional nº 3, que estabelecia eleições indiretas à Governador, 

Vice-governador e Prefeitos das capitais e ainda fixava o calendário político. Tendo desta 

forma, ainda mais controle sobre os Estados, possibilitando a garantia do sistema implantado 

em 1964. Já o Ato Institucional nº 4 atribuiu ao Congresso Nacional função de poder 

constituinte originário. 

 Em 27 de Janeiro de 1967, foi votada a nova Constituição Brasileira, que legitimou e 

institucionalizou a ditadura militar e incorporou as medidas já estabelecidas pelos Atos 

Institucionais e Complementares. Segundo Lemos (2006) “o cerceamento da liberdade dos 

cidadãos e da imprensa ficava cada vez maior” (21). Contudo conforme coloca Lemos “o 
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regime militar se preocupou em criar uma imagem de país harmonioso e livre de conflitos, de 

modo que proibia a veiculação de reportagens que pudessem causar comoção social, como 

assuntos sobre crise econômica e violência” (Op. Cit.). Para tanto,  

 

no dia 9 de fevereiro de 1967, o Congresso recebeu um projeto de lei de imprensa 

que pretendia restringir ainda mais a liberdade dos jornalistas reformulando o 

julgamento das infrações e aumentando as penas previstas na antiga Lei de 

Imprensa, de 1953. O fato gerou repúdio dos veículos de comunicação que 

formaram comissões nos sindicatos para lutar contra a reforma. Porém, no dia 9 de 

fevereiro de 1967, o projeto foi convertido na Lei de Informação, no 5.250. A nova 

lei sancionada por Castelo Branco, traz em seu primeiro capítulo “Da liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação”. [E] em alguns artigos é possível 

perceber que o direito de informar passou a ser ainda mais restrito. (Lemos, 2006, 

p.21) 

 

 Mas apesar de todo o controle exercido sobre os brasileiros e em função disso e dos 

diversos programas econômicos que desagradavam a sociedade, o governo Costa e Silva, que 

havia substituído Castelo Branco, passou a enfrentar problemas. Os movimentos sociais  

ainda que incipientes, ocupavam o cenário político, a insatisfação gerou manifestações e 

protestos contra o governo. Os estudantes protestavam contra a reforma universitária, e 

reivindicavam mais investimentos para a educação. Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino 

Kubitschek formaram a Frente Ampla, que reivindicava pela redemocratização do país, pela 

anistia, por eleições presidenciais e por uma nova constituição (LEMOS, 2006). “Em 1968, os 

grupos de luta armada da esquerda radical começaram a executar suas primeiras ações” 

(LEMOS, 2006, p.23), entre elas, atentados, sequestros expropriações e assaltos. 

  Assim para acabar com os ditos subversivos seria necessário criar novos instrumentos 

de controle. É instituído então o Ato Institucional nº 5, que entre suas medidas, determinava o 

fechamento do Congresso, concentrando todo o poder no executivo. Para Costella (1970), 

segundo Lemos (2006) 

 

o quinto ato foi o divisor de águas, quando as atividades censórias foram 

incrementadas. A partir de então, o governo tinha em mãos um potente agente 

sufocador dos movimentos de esquerda que porventura viessem desestabilizar o 

regime ditatorial, passando a estabelecer regras que deveriam ser seguidas pela 

sociedade brasileira. Restabeleciam-se os poderes presidenciais para intervir nos 

Estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender, por dez anos, os 

direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados 

ilícitos e suspender a garantia do habeas-corpus. (LEMOS, 2006, p.23) 

 

  Com o AI-5, considerado por alguns historiadores como os anos de chumbo, a 

imprensa passou a sofrer práticas repressivas, como tortura e censura, que foram usadas para 
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controlar e impedir a liberdade de expressão. Em 1969 foi criado também, pelo 2º Exército a 

Operação Bandeirantes (OBAN), onde funcionava o setor de inteligência exercido pelo 

Centro de Operações de Defesa Interna (CODI). Este era responsável por coordenar o 

Departamento de Operações Internas (DOI) que exercia funções executivas. O conjunto 

segundo Lemos (2006, p.25) ficou conhecido como DOI-CODI e funcionava como “um 

centro organizado de torturas oficial”. A respeito da censura exercida sobre a imprensa, 

Lemos faz a seguinte colocação:  

 

se por um lado a censura podou as funções do jornalista, bem como o direito da 

sociedade à informação, por outro estimulou a criatividade através da indignação 

gerada nos intelectuais. Nessa esfera, um dos atores mais importantes da luta política 

contra a censura, foi a imprensa alternativa. (2006, p.24) 

 

 Estes se configuravam como jornais de oposição, de tiragem irregular e distribuição 

clandestina, no formato de tabloides ou nimi-tabloides. Segundo Reis (et. al., 2004, p.169)  

 

Durante a ditadura estes jornais cumpriram um importante papel: questionaram o 

regime, denunciaram a violência e a arbitrariedade e expressaram uma opinião e 

uma posição de esquerda num país que havia suprimido, praticamente, quase todos 

os canais de organização e manifestação política de oposição. (Apud. LEMOS, 

2006, p.25) 

 

 Costa e Silva fora substituído pelo General Emílio Garrastazu Médici, e seu governo 

foi caracterizado pela violenta repressão que exercia sobre os opositores, pelo governo 

centralizado e pela total falta dos direitos fundamentais dos cidadãos. Assim, as revoltas e 

protestos foram sufocados.  

 Com as censuras impostas à imprensa e aos demais meios de comunicação, o governo 

passou a utilizar os meios de comunicação e sua competência discursiva, via agendamento, 

etc., para alcançar seus objetivos ideológicos. Pois, conforme RODRIGUES (2001), o campo 

midiático funciona como legitimador da atividade dos outros campos, conforme foi visto no 

capítulo anterior.  

 No governo Médici, a facilidade de crédito pessoal, possibilitou a expansão do número 

de residências com aparelhos televisivos. Segundo Lemos (2006), a Rede Globo, que era 

beneficiada pelo governo “expandiu-se até se tornar rede nacional e deter praticamente o 

controle do setor. A propaganda governamental passou a ter um canal de expressão como 

nunca existira na história” (p.26). E segundo Reis (et.al., 2004, p.266) a 

 



58 
 

ditadura militar patrocinou intensa propaganda política que, de algum modo, podia 

ser lida como a outra face da censura: ao invés de ocultar a verdade, como fazia a 

censura, a propaganda veiculava a farsa montada pelo regime, segundo a qual a 

sociedade brasileira finalmente realizava todas as suas potencialidades. (Apud. 

Lemos, 2006, p.27) 

 

  O governo investira muito dinheiro em propaganda para melhorar sua imagem, assim 

os meios de comunicação e culturais eram vigiados. Era expressamente censurado tudo aquilo 

que desagradasse ao governo ou que de alguma forma o criticasse. Os jornais, nesse contexto, 

exerciam principalmente duas funções: servir aos interesses do governo e informar a 

população de forma objetiva e neutra, a não ser quando as notícias fossem a favor do governo.  

 Durante esse período “duro” do regime militar, a censura não ficou restrita apenas aos 

grandes centros, ela foi sentida e chegou às redações da maioria dos veículos de comunicação. 

Em Santa Maria, nessa época, havia cinco emissoras de rádio: Santamariense, Universidade, 

Medianeira, Imembuí e Guarathan; uma emissora de televisão: TV Imembuí e um jornal 

impresso: A Razão. 

 Como objeto desse estudo, convêm compreender um pouco mais sobre o Jornal A 

Razão, que ao contrário de outros jornais impressos de Santa Maria se manteve atuante por 

todo o período da ditadura militar e sobrevive até hoje. Mas, mesmo se mantendo ativo por 

todo período ditatorial, também sofreu censura e influência por parte do governo. E ainda, é 

importante lembrar que o período estudado inicia justamente quando começa a fase mais dura 

do regime quando é instaurado o AI-5. 

 

 

2.3.1. O Jornal A Razão 

 

O jornal A Razão é o mais antigo e tradicional jornal de Santa Maria, foi fundado 

pelos jornalistas Clarimundo Flores, Gélio Brinckmann e Flodoardo Martins da Silva em 8 de 

outubro de 1934. A concepção editorial dos fundadores era baseada nos ideais republicanos, 

com influência positivista, daí o nome “A Razão”.  

O prédio do jornal estava situado na rua Dr. Bozzano, número 42, na esquina da Praça 

Saldanha Marinho. Com traços modernos, mas condizentes com a realidade socioeconômica e 

cultural da cidade, A Razão iniciou com uma distribuição gratuita na cidade e cidades 

vizinhas num período de 10 dias. A circulação do jornal era em Santa Maria e no Estado com 

abrangência especialmente em municípios da Fronteira-Oeste, região de origem de 

Clarimundo Flores, que dirigia o jornal. 
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 O motivo pelo qual o jornal foi implantado na cidade era dar visibilidade para a 

candidatura à Presidência da República de Osvaldo Aranha e sua atuação na Organização das 

Nações Unidas (ONU). O jornal cobria todos os fatos internacionais de relevância com base 

em agências de notícias. No dia 09 de outubro, o primeiro exemplar de A Razão começou a 

circular na cidade, tendo como manchete principal: “Integralistas e comunistas tiveram 

violento choque em São Paulo, resultando vários mortos e mais de 80 feridos”. Logo após, o 

editorial de Clarimundo Flores destacava: “Faremos política construtiva na mais sincera 

significação do termo e procuraremos, pela doutrinação honesta, cooperar para o 

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

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

 Em 1935, A Razão instalou sucursais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto 

Alegre e investiu em novas tecnologias, como máquinas novas, contratou equipe de 

reportagem e utilizou serviço telegráfico. A estrutura se fez necessária para vencer a 

concorrência dos jornais Correio do Povo e Diário da Manhã. 

 Com o início do “Estado Novo” e o fim da candidatura de Osvaldo Aranha, A Razão 

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

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

que criticava o governo de Getúlio Vargas. O grupo dirigiu o veículo de 1943 até o início dos 

anos 80. Em 1975 mudou-se para a sede atual, na Rua Serafim Valandro, 1284. Nas mãos do 

grupo Diários Associados, A Razão sofreu com a censura e a interferência direta do governo. 

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

irmãos Luizinho e Celito de Grandi. Surgia aí a empresa jornalística De Grandi Ltda. Na 

época, uma impressora rotativa foi comprada possibilitando a impressão do jornal em Santa 

Maria, a mudança para o formato tabloide e passaram a concentraram-se mais no noticiário 

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

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

hoje. Em 2000, a empresa comprou a rádio Santa-Mariense e suas publicações continuam 

focadas na comunidade santa-mariense abrangendo 50 municípios do Centro do Estado. 

 

 

2.3.2. A relação do A Razão com o Campo dos Media 

 

 Em 1968, conforme foi dito acima, o jornal A Razão estava nas mãos do Grupo 

Diários Associados e as matérias publicadas no jornal visavam informar a população sobre os 
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principais acontecimentos internacionais, nacionais e locais. Algumas dessas informações 

provinham de agências de notícias. Nas matérias publicadas ou produzidas pela A Razão, o 

jornal mantém uma postura neutra e puramente informativa, abordando os principais fatos, 

sem emitir juízos de valor, principalmente quando relatam episódios sobre protestos, crimes, 

prisões, mortes, entre outros assuntos que poderiam desagradar o governo. Entretanto, através 

do uso de operadores de agendamento, expressava sua opinião sobre determinados assuntos, 

conforme será verificado no Capítulo 3.  

Nos anos analisados, de 1968 a 1971, o Jornal A Razão manteve uma estrutura gráfica 

quase inalterada, reservando espaço para aos interesses dos militares, conforme a descrição 

que segue: Na capa e contra-capa o jornal traz as matérias de maior relevância, principalmente 

ligadas à política (que envolvem feitos do Governo), fatos importantes (chegada do homem a 

lua, guerras, Romaria, crimes, curiosidades), assuntos de interesse público (Imposto de Renda, 

exposições, etc.) e notícias que envolvem o campo educacional (principalmente ligados a 

UFSM, a Secretaria da Educação, ao Ministro da Educação, etc.).  

A página 2, geralmente veicula três colunas: “Noticiário Militar” – com assuntos 

destinados aos militares. “Universidade e Ensino” – fala sobre educação, tanto trazendo temas 

da universidade quanto escolar. “Ronda Noturna” – apresenta pequenas notas com notícias do 

que aconteceu na cidade (essa coluna, por vezes é encontrada na página 3). A página 2 

também reúne matérias relacionadas ao exército, ao governo e a educação. Já a página 3 é 

destinada a cultura, social e entretenimento, divididos em 3 colunas: “Quem é notícia”, 

“Horóscopo” e uma parte não denominada, que apresenta notícias ou notas sobre 

acontecimentos culturais e educacionais na cidade. Na página 4 é apresentado um misto de 

notícias (esporte, interesse público, entre outros) e os classificados e a página 5 publica 

preferencialmente esportes. Nos finais de semana, é possível algumas alterações nas páginas, 

mas a estrutura editorial se matem sendo incluído, a partir de 1969, o caderno 2 ou cadernos 

especiais.  

O Jornal A Razão mantinha relações constantes com os campos político, militar e 

educacional. Sendo este de grande relevância e inserção no jornal, principalmente no que 

configurava as ações do então Reitor da UFSM, professor José Mariano da Rocha Filho. E foi 

através dessa influência que o governo tinha sobre a UFSM , que o Projeto Rondon chegou à 

Santa Maria, e às páginas do jornal A Razão. Ou seja, foi por meio dos Campos Educativo e 

Comunicacional, que o Governo Militar conseguiu desenvolver estratégia de legitimação do 

Projeto Rondon, utilizando-se de recursos e de competência dos dois campos. As estratégias 

utilizadas pela A Razão serão analisadas no próximo capítulo. 



CAPÍTULO 3 – O AGENDAMENTO DO PROJETO RONDON: O CASO DA A RAZÃO 

 

 

Este capítulo é destinado à descrição da metodologia adotada para a realização da 

análise dos materiais, bem como a descrição dos mesmos. Para tanto, julga-se necessário 

inicialmente retomar o que foi realizado nos capítulos anteriores, a fim de destacar os 

principais conceitos e fundamentos que serviram de base para a análise que foi realizada no 

prosseguimento deste capítulo. Este trabalho propõe-se a estudar o papel de uma mídia 

jornalística no processo de agendamento de um projeto que se fez através das articulações 

entre campos sociais específicos, política e educação. Para entender o processo metodológico 

aqui adotado, recordemos o que foi feito nos capítulos precedentes. 

No primeiro capítulo, foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de construir 

um referencial teórico que pudesse estabelecer conceitos e parâmetros para a realização da 

análise que foi proposta nos objetivos desse trabalho. Para tanto, foi preciso inicialmente 

compreender algumas noções da estrutura dos campos sociais, com foco no campo midiático 

e no campo jornalístico. Em especial a este, foi dada maior atenção a sua cultura, a sua rotina 

produtiva e suas competências, tendo se destacado a competência discursiva que dialoga e 

intervém em outros campos sociais. E para a composição deste momento, destacou-se 

também, as incidências que os demais campos (educacional, jurídico, religioso etc.) possuem 

sobre o campo jornalístico, principalmente o campo político. E, como foi referenciado no 

Capítulo 1, em período de rigidez política, como é o período proposto para análise, os media 

têm a tendência a legitimar as ações e os projetos políticos, através de seus discursos e de suas 

estratégias comunicacionais, o que se buscará provar com as análises. 

Num segundo momento do primeiro capítulo, foram conceituados e apresentados os 

critérios de noticiabilidade que colaboram para seleção e produção das notícias por parte dos 

membros do campo jornalístico. Em relação a isso destaca-se que a morte e a negatividade 

são valores-notícia fundamentais e de grande relevância para o campo jornalístico, ou seja, 

fazem parte das rotinas produtivas e da cultura desse campo. Isto é verificado com frequência 

e com destaque nas páginas dos jornais e nas manifestações televisivas. Diante disso, mas 

sabendo que os jornais assumem a responsabilidade de protetores dos valores de consenso, 

assumindo um papel essencialmente conservador e legitimador, chegou-se a um 

questionamento: numa editoria onde a morte e a negatividade não tem espaço de destaque, 

como é o caso da educação, quais foram os valores-notícia, conforme vimos exaustivamente 

neste capítulo, levaram o Projeto Rondon a ocupar por tantos anos e de forma regular como 
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veremos a baixo, o lugar de destaque do jornal, como a capa e a contracapa, no principal 

jornal de Santa Maria no período estudado?  

 Outra questão que norteou esse trabalho foi: quais as estratégias comunicacionais que 

foram organizadas, enquanto agendamento, pelo jornal A Razão, que se propõe a contribuir 

para legitimar o Projeto Rondon no contexto socio-politico-cultural-educatrivo de Santa 

Maria? A resposta para esta pergunta foi dada ao longo da primeira análise dos materiais, 

onde, descreveu-se aspectos iniciais da estratégia do agendamento. Para tanto, foi realizado 

um levantamento bibliográfico que conceituasse a teoria do agendamento e que possibilitasse, 

desta forma, garantir as bases para a análise que segue. Deste viés, destaca-se o poder que os 

media tem de agendar determinados assuntos, fazendo com que estes passem a fazer parte da 

agenda do público. A teoria, por sua vez, aplica-se perfeitamente ao caso analisado, pois sua 

criação é contemporânea ao período analisado e o veículo escolhido. O jornal impresso é o 

que melhor apresenta resultados de agendamento, uma vez que no período estudado não havia 

outras mídias com alcance e durabilidade semelhantes, já que ainda não existiam mídias on-

line e a televisão era considerada pelos autores como um veículo de informações superficiais.  

 No segundo capítulo, foi realizada uma contextualização do objeto e do período 

pesquisado, a fim de apresentar ao leitor a temática e a relação que se estabelecia entre o 

campo político (representado pelo Governo Militar), o campo midiático (através do jornal A 

Razão) e o campo educacional (por meio do Projeto Rondon) e sua relação com a 

Universidade Federal de Santa Maria, principal referência de ação do Projeto. Esta relação 

entre os campos e os objetos foi possível devido ao fato do Projeto Rondon ter sido criado e 

desenvolvido pelo Governo Militar no período de 1968 à 1989, e ter chegado a Santa Maria 

por meio da UFSM, que no período estudado consolidava-se no cenário regional e nacional, 

sendo agenda constante nos jornais da cidade, principalmente na A Razão. E por meio das 

ações desenvolvidas por acadêmicos da UFSM, o Projeto Rondon, a partir de 1968, também 

passou a fazer parte constante da agenda do jornal, ganhando destaque em suas edições. 

 Acima foram descritas as primeiras providências tomadas como referencial teórico 

para esse trabalho, abaixo serão apresentados alguns aspectos relacionados aos critérios 

metodológicos utilizados para a seleção e que serão empregadas na análise dos materiais. 
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3.1. Procedimentos Metodológicos: Técnicas de Análise  

  

 

 A pesquisa deste trabalho situa-se no âmbito de uma metodologia qualitativa, na 

medida em que foi realizado um estudo de caso, que segundo Yin (2001), é compreendido 

como uma estratégia utilizada quando se quer responder as questões “como” e “porque” sobre 

um assunto específico a partir de pesquisas qualitativas (Apud DUARTE; BARROS (Orgs.), 

2006, p.216).  Este método adotado deve-se, a eleição para análise, de um determinado jornal 

e o estudo da relação que ele construiu com o acontecimento por um processo de relato de 

discurso. E foi na imersão desse caso que se resgatou o funcionamento do processo de 

agendamento, considerado um conceito forte para a compreensão do trabalho de 

noticiabilidade. 

 Utilizou-se neste estudo, uma análise das marcas discursivas. Para tanto recorreu-se 

inicialmente a alguns autores que trabalham conceitos situados nessa técnica analítica que 

envolve enunciação, discurso, etc.. Desta forma, foi adotado uma tentativa inicial de análise 

de discurso, cujos conceitos são compreendidos pelos estudiosos da área. Assim, de acordo 

com Charaudeau e Maingueneau a análise do discurso “aparece como uma disciplina que 

estuda a linguagem como atividade ancorada em um contexto e que produz unidades 

transfrásticas, como utilização da linguagem com fins sociais, expressivos e referenciais” 

(2006, p.44). Ainda segundo os autores, nos trabalhos inspirados no linguista britânico 

Halliday, por exemplo, a meta do analista do discurso é “explicitar e interpretar ao mesmo 

tempo a relação entre as regularidades da linguagem e as simplificações e as finalidades 

expressas por meio do discurso” (NUNAN, 1993:7 In: CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2006, p.44). Para Maingueneau (1991/1997) a análise do discurso deve pensar o dispositivo 

de enunciação de forma que associa a organização textual e um lugar social determinado. 

Diante das intenções analíticas e qualitativas pretendidas neste trabalho foi escolhido 

como veículo de análise o jornal “A Razão”, por este ser o único jornal santa-mariense que se 

manteve atuante durante todo o período da Ditadura Militar. Também, por ser um veículo de 

Santa Maria, com abrangência regional. Outro ponto que justifica a escolha da A Razão deve-

se ao fato de que o acesso a seus arquivos ser viável. Já o objeto de pesquisa consistiu na 

cobertura feita pelo jornal referentes ao Projeto Rondon no período entre 1968 e 1971. 

Desta forma o trabalho de pesquisa iniciou com a formação de um referencial teórico 

sobre Campos Sociais, Agendamento e Noticiabilidade e com um levantamento quantitativo 

dos registros noticiosos sobre o Projeto Rondon publicados na A Razão no período citado 
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acima. A quantificação realizada foi apresentada na forma de tabelas e gráficos, que tem por 

finalidade indicar a quantidade e frequência com que os registros sobre o Projeto Rondon 

foram agendados no jornal e os operadores de agendamento utilizados por ele para estabelecer 

uma ação de intencionalidade com o leitor. A pesquisa quantitativa serviu também como 

parâmetro para análise realizada no final deste capítulo. Sendo assim, além da análise 

qualitativa dos discursos, foi realizada uma análise quantitativa, na forma descritiva, dos 

gráficos e das marcas de agendamento presentes nos títulos e textos nas notícias que compõe 

o corpus da pesquisa. 

 O corpus da pesquisa, conforme informado acima, foi formado por matérias sobre o 

Projeto Rondon produzidos e veiculados pela A Razão, entre os anos de 1968 e 1971. O 

período estabelecido teve como base, o primeiro registro encontrado no jornal sobre o Projeto 

Rondon, que ocorreu no dia 3 de janeiro de 1968, e que coincide com a primeira Operação 

Nacional do Projeto Rondon. O período final, estabelecido em 31 de dezembro de 1971, levou 

em consideração a estabilidade do Projeto Rondon, tanto em nível nacional como em nível 

local, coincidindo com a diminuição dos registros jornalísticos publicados no jornal. 

O trabalho iniciou com a codificação e categorização de todas as matérias 

compreendidas no período citado, incluindo notícias, artigos, colunas e edições especiais, 

registradas nas Tabelas 1 e 2 no Anexo 1 e apresentadas no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Número total de registros por modalidade  
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Conforme dito, o gráfico acima é resultado da pesquisa realizada no Arquivo Histórico 

de Santa Maria, nas edições do Jornal A Razão, no período referenciado acima. A coleta de 

materiais resultou no total de 125 notícias, 3 artigos, 20 notícias publicadas em colunas e 5 

reportagens especiais.  No ano de 1968 houve poucos registros devido ao fato do Projeto 

Rondon estar em processo de lançamento, não tendo no primeiro semestre a participação de 

acadêmicos de Santa Maria. O maior índice registrado ocorreu no ano de 1969, período em 

que a UFSM passou a coordenar as atividades do Rondon na Região Central do Estado e 

iniciou o processo de instalação do Campus Avançado de Roraima. A partir deste fato, a 

maioria das notícias passou a se referir aos feitos da UFSM no Projeto Rondon, 

principalmente no que se referia à inserção da Universidade no Território de Roraima. No ano 

de 1970 as notícias ainda giravam principalmente em torno do Campus Avançado e da 

ousadia do Reitor Mariano da Rocha em instalar uma extensão da Universidade a mais de 

5000 Km de distância da sua sede. Entretanto os números apontados, não são exatos, devido a 

falta de registros de janeiro e fevereiro, que não foram encontrados em nenhum arquivo da 

cidade e Estado. No ano de 1971, as notícias voltam a se referir principalmente sobre as ações 

do Projeto Rondon, sendo em sua maioria notícias informativas, relevando também uma 

diminuição nos registros. 

Diante dos elevados números encontrados, optou-se por trabalhar apenas com as 

notícias, por estas compreenderem o registro mais informativo e significativo conforme pode 

ser verificado no Gráfico 1. Entre as notícias, e em função do tempo e espaço deste trabalho, 

foi selecionada uma amostra representativa, pois, vale ressaltar que este corpus foi escolhido a 

partir de indicativos de marcas de agendamento capazes de sustentar a analise do discurso. Ou 

seja, a escolha se deu por se tratar de “discursos” produzidos pelo jornal, revelando marcas 

especiais do processo editorial, estando dessa forma o jornal no lugar de “sujeito da 

enunciação”. Sendo assim, é possível verificar a “declaração de intenções” sobre os sentidos 

que os discursos querem instituir, via processos e marcadores de agendamento. A seleção 

seguiu o critério abaixo. 

 

3.1.1. Critério de seleção 

 

 Para selecionar os títulos e textos analisados foi adotado o seguinte critério: 

 

 

 



66 
 

Operadores de agendamento  

   

Verificou-se nos títulos e nos textos a presença de operadores de agendamento, que se 

repetiram ao longo da pesquisa, conforme registrado no Gráfico 2 analisado abaixo e nas 

Tabelas 3 e 4 no anexo 2. O que está sendo considerado aqui como Operadores de 

agendamento são aquelas marca que deliberadamente, conscientemente ou não, o enunciador 

elege para posicionar-se face ao seu interlocutor e sobre aquilo que quer chamar a atenção, 

esse conceito é melhor explicado no subitem 3.2.2.. Assim, diante do volume de registros em 

cada operador, optou-se por realizar um recorte representativo. Para a seleção dos textos foi 

adotado o seguinte critério: possuir duas ou mais marcas de agendamento.  

  Em relação aos títulos e textos analisados, procurou-se manter a grafia original. Nos 

recortes que compõem os exemplos analisados, buscou-se a maior fidelidade possível ao texto 

pesquisado, tendo sido corrigido apenas os erros ortográficos, conforme as novas regras da 

língua portuguesa. Os títulos e textos pesquisados e registrados nesse trabalho receberam 

destaque gráfico, através do uso do itálico, para salientar as marcas de agendamento 

quantificados e analisados. No texto analítico, utilizou-se o recurso das aspas para destacar os 

termos analisados, não tendo esta marca qualquer outra finalidade.  

  

3.1.2. Procedimentos 

 

 Para compreender melhor, foi descrito abaixo o percurso metodológico que levou a 

delimitação da categoria notícias e dos operadores de agendamento (avaliativo, afirmativo, 

declarativo, informativo, localização e exortativo) a serem analisados, e ainda a forma de 

análise que será adotada neste trabalho: 

 

1- Pesquisa e identificação de todos os registros referentes ao Projeto Rondon no jornal A 

Razão no período de 1968 a 1971. Ao serem identificados, os registros foram fotografados, no 

formato digital, como forma de comprovação da pesquisa e formação de um acervo que possa 

servir para pesquisas posteriores. 

2- Sistematização dos títulos identificados no processo anterior, em tabelas, encontradas em 

anexo. Foram criadas cinco tabelas, a primeira registra os títulos das matérias noticiosas, 

identificadas por ano, data, título e operador de agendamento. Na tabela dois, estão 

registrados os títulos das demais modalidades jornalísticas identificadas na pesquisa, apenas 

como referência de agendamento do jornal (encontradas no anexo 1). As tabelas três e quatro 
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registram a quantificação dos operadores de agendamento identificados por ano e por mês. Já 

a tabela cinco, demonstra a incidência dos registros nas páginas do jornal (anexo 2). 

3- Sistematização das informações obtidas nas tabelas no formato de gráficos quantitativos, 

expressos de três formas: Número total de registros por modalidade, Registros por página e 

Operadores de agendamento por ano. 

4- Recorte representativo dos títulos e textos para análise, conforme os critérios de seleção. 

5- Análise dos títulos e textos selecionados tendo como embasamento o referencial teórico. 

6- Conclusão e interpretação dos dados identificados nas análises realizadas. 

  No subitem abaixo, procederemos com o trabalho de análise e apresentação e 

discussão dos resultados. 

 

 

3.2. Agendamento em ação: o trabalho de análise 

 

 

Acima foi apresentado o percurso metodológico adotado neste trabalho, evidenciando 

a escolha por uma pesquisa qualitativa, tendo como referência a análise discursiva que será 

realizada neste momento nos títulos e textos selecionados no corpus da pesquisa. Retificou-se 

também o referencial teórico adotado e apresentou os procedimentos, dos quais, o trabalho de 

análise seguirá. 

 A proposta inicial deste trabalho era analisar todos os registros encontrados sobre o 

Projeto Rondon na A Razão no período de 1968 a 1971. Entretanto, devido ao número 

elevado de registros e de repetições de operadores de agendamento adotados pelo jornal, 

optou-se por fazer um recorte representativo que comportasse, sem prejuízos, os 

agendamentos presentes nos títulos e no texto das notícias, deixando de fora outras unidades 

jornalísticas identificadas como artigos, colunas e matérias especiais. Este procedimento foi 

tomado em função das notícias fazerem parte da rotina produtiva da redação, expressando de 

certa forma, o posicionamento do veículo em relação às temáticas noticiadas e agendadas. 

Entretanto, apesar da escolha pela análise de notícias, julgou-se importante relatar e 

analisar a primeira publicação em A Razão sobre o Projeto Rondon. Ou seja, este 

“desembarca” no jornal no dia 03 de janeiro de 1968, através de um artigo intitulado 

“Rondonismo Reclamado” assinado por José Gomes Barreto. Os valores evocados neste 

artigo aparecerão depois em fragmentos de operações de agendamento identificados e 

analisados nos títulos e textos das notícias. Como exemplos, serão citados alguns trechos 

desse artigo, onde as marcas de agendamento e intencionalidade são percebidas: 
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Fragmento 1 

“Quando dava seus primeiros passos na fulgurante carreira militar que trilhou, o 

então Oficial Subalterno Cândido Mariano da Silva Rondon foi apresentado ao Major 

veterano da guerra do Paraguai Antônio Ernesto Gomes Carneiro, patriota autêntico, 

identificado no reconhecimento nacionalista por haver sido o voluntário da pátria número 

um, como soldado raso que abandonara o curso acadêmico de Farmácia.” 

 

Fragmento 2  

 “[...] Minutos antes de findar o prazo, comparece o jovem oficial na residência do 

herói para lhe revelar a decisão inabalável de embrenhar-se na selva. Naquele exato momento 

começou a mais expressiva biografia de amor à brasilidade, prolongada por mais de sessenta 

anos, sempre em defesa do índio e do patrimônio nacional.” 

 

Fragmento 3 

 “A história se repete: surge novo repto aos caracteres verdadeiramente nacionalistas: 

há necessidade de outros Gomes Carneiros e Rondons, para leva, o documento pessoal de 

integração à Amazônia [...].” 

 

Fragmento 4 

 “Vem o Governo de convidar os estudantes de grau superior, procurando agrupar 

destes irmãos do idealista Gomes Carneiro, para a cruzada redentora de conhecer e amar de 

perto a grande reserva de nosso torrão. Tal iniciativa revela mais uma vez a elasticidade dos 

planos governamentais contemporâneos [...].” 

 

 Analisando estes fragmentos, no primeiro deles foi possível identificar o discurso que 

seria adotado nas inferências ao Projeto Rondon. Constata-se em três momentos marcas de 

operadores de avaliação e exaltação da imagem dos militares, que naquele momento eram 

lideres políticos no Brasil. No segundo fragmento, novamente encontramos marcas 

avaliativas, na medida em que se faz referência ao veterano da guerra como “herói”. Mais 

adiante essas marcas são expressas através dos seguintes termos: “mais expressiva” e “amor à 

brasilidade”, novamente exaltando os méritos militares. Essa intenção segue no terceiro e 

quarto fragmentos, onde os acadêmicos são exortados, convocados para a missão, são 

igualados ao Marechal Rondon e a Gomes Carneiro, no termo “a história se repete”, elevando 

também e novamente as glórias e decisões políticas dos militares. Aqui aparece também um 
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termo que seria usado muitas vezes ao longo dos títulos (pelo menos oito vezes) e nos textos e 

que se tornaria uma marca do projeto, que é “Integração”, passando a fazer parte do lema do 

Projeto Rondon – “Integrar para não entregar”.   

 O público que teve acesso a esse artigo, primeiro registro do Projeto Rondon em A 

Razão, é certamente, testemunha de uma produção de sentido que foi construído dia após dia 

nas edições posteriores do jornal, seja por meio de notícias informativas ou por notícias 

providas de marcas de agendamento repletas de intencionalidade e opinião. Estas marcas 

estão presentes tanto nos títulos, articuladores do jornal, como nos textos das notícias. Estas 

marcas, assim como as estratégias utilizadas pelo jornal, quanto à localização das publicações 

sobre o Projeto Rondon foram analisadas. 

 

3.2.1 Análise da Localização dos Registros 

 

 O critério analisado aqui diz respeito à localização das páginas que tiveram maior 

incidência de registros sobre o Projeto Rondon, incluindo as notícias, os artigos, as colunas e 

as edições especiais. As informações pesquisadas foram sintetizadas no gráfico abaixo e após 

analisadas. 

  

Gráfico 2 - Registros por página  
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 Antes de proceder com a análise das informações contidas no gráfico acima, é preciso 

esclarecer que os índices do ano de 1970 não correspondem exatamente à realidade, visto que 

os meses de janeiro e fevereiro não foram pesquisados, devido a inexistência dos mesmos nos 

arquivos de Santa Maria e Porto Alegre (que consistiu nos arquivos consultados). Levando em 

consideração o número de registros que vinham sendo encontrados em dezembro de 1969 e 

considerando que os meses não encontrados são os de maior movimento do Projeto Rondon, 

conclui-se que os índices seriam maiores, principalmente na incidência de matérias de capa e 

contracapa.  

 Segundo Mouillaud (2002), o que define se um título estará presente ou ausente na 

primeira página (capa) ou última página (contracapa) do jornal é o “valor” da informação, não 

do que se trata, mas sim da qualidade da informação trazida e da estratégia de agendamento 

pretendida pelo veículo. Os títulos ou notícias, como nos casos analisados nesse trabalho, 

trazidos nas páginas externas do jornal, ou seja, capa e contracapa, páginas consideradas 

“sensíveis” pelo autor, são as que primeiro atingem o leitor, ganhando assim um grau de 

relevância maior. Isto ocorre, porque segundo o autor, estas páginas são percebidas como 

“interfaces com o mundo exterior” (p.101).  

 Diante destas considerações, e ao analisar o Gráfico 2, percebe-se a importância dada 

ao Projeto Rondon, um vez que trouxe em suas páginas externas 51,63% dos registros 

encontrado entre 1968 e 1971. Sendo 27,45% na capa e 24,18% na contra capa. Outro ponto a 

ser considerado é que até setembro de 1970 o jornal A Razão tinha o formato standard e trazia 

na capa e contra capa notícias completas. A partir de outubro de 1970 o formato passou a ser 

tabloide com a chegada da offset. Neste momento, o jornal passou a adotar um projeto gráfico 

mais próximo ao formato atual, trazendo na capa, apenas chamadas e destaques das matérias 

internas, mas mantendo as matérias completas na contracapa. 

 Esta mudança de formato reflete nos resultados observados no gráfico. No ano de 

1968 a incidência de registros nas páginas externas é menor. Isso ocorre porque o Projeto 

Rondon estava em processo de instalação e em função da adesão dos acadêmicos de Santa 

Maria ter ocorrido apenas no mês de junho. Nos anos de 1969 e 1970, período de 

consolidação do Projeto Rondon e instalação do Campus Avançado de Roraima, nota-se uma 

maior incidência das matérias estampadas nas principais páginas do jornal. Porém, no ano de 

1971 esta incidência diminuiu sensivelmente e o acontecimento se esparrama ao longo de 

todo o corpo do jornal. Isto a priori, deve-se a dois fatores: a mudança do formato e projeto 

gráfico do jornal e ao enfraquecimento do agendamento do Projeto Rondon, que ocorre 
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porque o Projeto não é mais novidade, não enfrenta mais tanta resistência de aceitação e por já 

estar consolidado entre as atividades da UFSM. 

 Considerando a mudança gráfica do jornal no ano de 1971, o baixo índice de matérias 

de capa e contracapa no ano de 1968 e o alto índice de registros nos anos de 1969 e 1970, 

chegou-se a um percentual de 48,37% de registros em páginas internas do jornal. Sendo que 

3,27% são referentes a matérias publicadas em cadernos especiais, formadas por duas ou mais 

páginas, mas contabilizadas aqui como um único registro interno. Segundo Mouillaud, as 

páginas internas “representam o coração do jornal em que os itens só chegam após terem sido 

filtrados e classificados pelos títulos-assuntos. Tanto mais se penetra o jornal, menos se lida 

com informações propriamente ditas, mas com programações e serviços” (2002, p.101). 

Conforme o autor, e considerando as informações da Tabela 1, percebeu-se que os títulos das 

matérias encontradas nas páginas internas, eram em sua maioria de natureza informativa.  

 

3.2.2.Operadores de agendamento: processo de análise  

 

 Conforme Claude Lambrose (In: Mouillaud, 2002) o jornal funciona como “uma 

membrana viva” do qual constrói uma realidade “sócio-simbólica” de acordo com suas 

intencionalidades, através de estratégias próprias do seu campo social. Segundo Mouillaud o 

jornal “é apenas um operador entre um conjunto de operadores sócio-simbólicos, sendo, 

aparentemente, apenas o último: porque o sentido que leva aos leitores, estes por sua vez, 

remanejam-no a partir de seu próprio campo mental e recolocam-no em circulação no 

ambiente cultural” (p.51). Ou seja, o jornal tem a função de agendar assuntos, conforme os 

sentidos e interesses desejados, mas é o público que define o ciclo das transformações da 

mensagem jornalística.  

 Neste sentido, considera-se o papel do jornal como dispositivo que fala com o leitor, 

envia à ele via discurso, via mensagens, via agendamentos, no formato de notícias, artigos, 

etc, sentidos, relatos que não são puramente descritivos, factuais, mas sim relatos 

impregnados de intervenções semânticas, intervenções de ajuizamento de valor, ideológico, 

de pontos de vista e que expressão uma opinião, um posicionamento. Os textos de 

agendamento são modos de dizer, ou seja, todos os textos jornalísticos resultam de uma 

operação complexa da relação jornalística que se funda sobre o seu modo de referenciar o 

mundo. Então, agendamentos são operações técnicas e discursivas. São operações que se 

fazem pelos textos jornalísticos, pelos títulos das notícias, onde ali são expressas opiniões 

para as quais se mobiliza a atenção, o pedido de acompanhamento, o pedido de integração, o 
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pedido de adesão do leitor para aquilo que está sedo dito ali, e esse processo se dá através do 

que aqui está sendo considerados como marcas ou operadores de agendamento.  

 Neste sentido, convém aqui fazer uma inferência sobre o que é compreendido como 

operadores e operações enunciativas. Segundo Fausto Neto, considera-se que em todo o 

processo de enunciação que se constitui em discursos existem manifestações do enunciador 

chamando a atenção do leitor para algum acontecimento, ou ângulo de uma determinada 

informação, registro, etc.. Esse ato no qual o enunciador chama a atenção do leitor se 

corporifica através de operações de referenciação, de identificação, espacialização, etc.. Quer 

dizer, todo o discurso se remete a uma tomada de decisão do enunciador ao remeter alguma 

coisa para seu interlocutor, e ao mesmo tempo fazer constar no discurso marcas sobre as quais 

ele quer chamar atenção para ser lido. Essas marcas se fazem por operações enunciativas. 

 Portanto, os jornais nessa atividade de articulação com outros campos fazem um 

processo de enunciação, que visa agendar referencias para o leitor. Segundo Charaudeau e 

Maingueneau (2006), a enunciação “constitui o pivô da relação entre língua e o mundo: por 

um lado, permite representar fatos no enunciado, mas, por outro, constitui por si mesma um 

fato, um acontecimento único definido no tempo e no espaço”. E ainda, pode ser operado na 

dimensão do discurso quando “insistimos na ideia da enunciação como acontecimento em um 

tipo de contexto e apreendido na multiplicidade de suas dimensões sociais e psicológicas” 

(p.193), além disso, no âmbito linguístico, quando é considerado “o conjunto de atos que o 

sujeito falante efetua para construir, no enunciado, um conjunto de representações 

comunicáveis” (RELPREND, 1990:792 Apud. CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2006, 

p.194).  

Convém, entretanto, não esquecer a esclarecedora definição que Émile Benveniste 

(1974) dá ao conceito de enunciação: trata-se do processo de apropriação da língua por parte 

de um sujeito transformando-a em fala, processo esse que tem as marcas da atividade daquele 

apropriador. Ou seja, quando o sujeito se apropria da língua e a transforma em fala, entenda-

se discurso, ele deixa nessa produção as manifestações do processo que engendra o discurso. 

Nele estão, portanto, as operações e marcas sobre as quais ele quer imprimir a sua 

singularidade e chamar atenção do outro para aquilo que ele manifesta. Portanto para o autor,  

 

na enunciação, a língua se acha empregada para a expressão de uma certa relação 

com o mundo. A condição mesma dessa mobilização e dessa apropriação da língua 

é, para o locutor, a necessidade de referir pelo discurso, e, para o outro, a 

possibilidade de co-referir identicamente, no consenso pragmático que faz de cada 

locutor um co-locutor. A referência é parte integrante da enunciação. 

(BENVENISTE, 1989, p.84) 
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 Segundo o autor, o enunciador se “serve da língua para influenciar de algum modo o 

comportamento do alocutário”, para isso dispõe de um “aparelho de funções”, entre elas: a 

interrogação (utilizada na enunciação para suscitar uma resposta). De modo semelhante, de 

acordo com o autor utiliza-se os termos ou formas considerados de intimação ou exortação: 

dos quais expressam “ordens, apelos concebidos em categorias como o imperativo, o 

vocativo, que implicam uma relação viva e imediata do enunciador ao outro numa referência 

necessária ao tempo da enunciação” (BENVENISTE, 1989, p.86). Pertence a esse mesmo 

repertório a asserção, ou seja, a afirmação que visa a comunicar uma certeza. Para Benveniste 

(1989) “ela é a manifestação mais comum da presença do locutor na enunciação, ela tem 

mesmo instrumentos específicos que a exprimem ou que a implicam, as palavras sim e não 

afirmando positivamente ou negativamente uma proposição” (p.86). O autor cita ainda outros 

operadores dos quais ele chama de modalidades formais: 

 

De modo mais amplo, ainda que de uma maneira menos categorizável, organizam-se 

aqui todos os tipos de modalidades formais, uns pertencentes aos verbos, como os 

"modos" (optativo, subjuntivo) que enunciam atitudes do enunciador do angulo 

daquilo que enuncia (expectativa, desejo, apreensão), outros a fraseologia ("talvez", 

"sem duvida", "provavelmente") e indicando incerteza, possibilidade, indecisão, etc., 

ou, deliberadamente, recusa de asserção. (BENVENISTE, 1989, p.87) 

 

Na análise do discurso, as problemáticas ligadas à enunciação são mobilizadas em dois 

níveis, o nível local e o nível global. Neste estudo foi adotado apenas o nível local que 

constitui-se “das marcações de discurso citado, de reformulações, de modalidades etc., que 

permite confrontar diversos posicionamentos ou caracterizar gêneros de discurso” 

CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2006, p.194). 

 Em A Razão, o Projeto Rondon foi enunciado através de diferentes construções 

discursivas, utilizando-se de várias operações visíveis nas marcas de agendamento utilizadas 

pelo jornal. Neste trabalho, chama-se atenção para aquelas que estão presentes no sistema de 

titulação e em alguns textos noticiosos selecionados. Segundo a hipótese levantada nesse 

estudo, o jornal construiu através do seu discurso construções simbólicas por meio dos 

agendamentos, que contribuíram para a legitimação do Projeto Rondon. Seguindo as 

referências adotadas por Mouillaud (2002), os títulos, neste trabalho, serão considerados e 

analisados como marcas discursivas, colocadas numa região-chave, ou seja, estratégica, 

servindo como articuladores do jornal.  

Será adotado, também do autor, o conceito que define os títulos informativos e de 

referência, que servirão de base para a análise. Segundo Mouillaud (2002) os títulos 
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informativos constituem-se como uma ocorrência única, variável, atual, uma atualização dos 

títulos referência e ao mesmo tempo sua particularização.  Já o título referência, representam 

para o autor uma classe, da qual pode prolongar ou se repetir em várias direções. Destaca-se 

como exemplo dessa categoria o título “Projeto Rondon”, repetido em várias edições do 

jornal, conforme pode ser verificado nas Tabelas 1 e 2 em anexo. O título referência é 

considerado pelo autor como virtual e reflete a função do jornal de evocação e reforço de um 

paradigma. Trata-se de uma operação de classificação. 

Portanto, como foi referido acima, na A Razão foram encontrados ao longo da 

pesquisa marcas de um processo de agendamento relevante, tanto marcas que se revelam pela 

dimensão estatística como pela dimensão semântica, discursiva, conforme podemos verificar 

no gráfico abaixo que quantifica o número de registros e neles o número de operadores de 

agendamento identificados nos títulos. Logo abaixo, foi realizada a análise das marcas 

identificadas nos títulos e nos textos de acordo com os operadores.  

 

Gráfico 3 - Operadores de agendamento por ano 

  
  

Tendo como referência o gráfico acima, e os títulos selecionados do corpus da 

pesquisa, que totalizaram 21 das 125 notícias encontradas sobre o Projeto Rondon, será 

procedida a análise abaixo. Para qualificar o trabalho, foi realizada ao mesmo tempo a análise 

de fragmentos de notícias, retirados também do corpus da pesquisa, que serviram para 
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reforçar as marcas de agendamento utilizadas pelo jornal nos títulos para posicionar-se 

discursivamente sobre o Projeto Rondon perante seu leitor. Lembrando que primeiramente os 

títulos e fragmentos dos textos receberam uma marcação em itálico que identifica os 

operadores discursivos e posteriormente no texto descritivo os termos destacados foram 

colocados entre aspas. Em outro momento para permitir melhor visualização das marcações 

foi utilizado o itálico e o negrito. 

 

 

Operadores de Avaliação 

 

  Dos 125 títulos noticiosos identificados, 34 continham operadores de agendamento de 

Avaliação, ou seja, títulos que explicitam sua competência avaliativa através de expressões de 

julgamento, ajuizamento ou valoração de alguma ação, que anunciam claramente o 

posicionamento do jornal. Segundo Fausto Neto (1999), “o jornal opera, através dessas 

enunciações, uma das características do seu discurso de competência: a de tomar partido dos 

fatos, solidarizando-se discursivamente com uma possível opinião” (p.81), seja ela negativa 

ou positiva em relação aos assuntos agendados. Nos títulos abaixo, estão destacados alguns 

termos que referem a avaliação feita por A Razão em relação do Projeto Rondon.  

  

1. “Gaúchos do Projeto Rondon passam bem nessa cruzada de patriotismo” (28/01/69) 

2. “UFSM marcha para a posse real da Amazônia” (24/06/69) 

3. “Na vastidão amazônica esta o futuro do Brasil” (19/08/69) – (Imagem 1) 

4. “Seguiram para Roraima com entusiasmo e otimismo” (11/10/69) – (Imagem 2) 

5. “A vitória da UFSM em Roraima servirá de bandeira para a UFRGS em Rondônia” 

(23/06/70) – (Imagem 3) 

6. “Santa Maria e Roraima no caminho certo da integração” (13/10/70) 

7. “Melhor ainda o Projeto Rondon – 72” (13/02/71) – (Imagem 4) 
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Imagem 1 - Edição de 19/08/69                             Imagem 2 - Edição de 11/10/69 

Imagem 3 -Edição de 23/06/70                              Imagem 4 - Edição13/02/71 
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É possível perceber através dos termos “passam bem”, “cruzada de patriotismo”, 

“posse real”, “está o futuro”, “com entusiasmo e otimismo”, “a vitória”, “servirá de bandeira”, 

“no caminho certo” e “melhor ainda” que o jornal não só faz uma avaliação positiva, como 

também exalta o Projeto Rondon, expressando claramente seu posicionamento e sua opinião 

em relação a essa ação promovida pelo Governo Militar e coordenado pela UFSM. O ano que 

foi mais utilizado esse operador foi em 1969, período em que a UFSM mais se envolveu nas 

Operações do Rondon, sendo o início da instalação do Campus Avançado de Roraima.  

 É possível também perceber a avaliação positiva feita pelo jornal no texto das notícias, 

conforme os exemplos abaixo, onde se destacam os termos “integram definitivamente” 

utilizado tanto no título como no corpo da notícia.  

 

Texto 1 

 Título: “Estudantes gaúchos se integram definitivamente no Projeto Rondon” 

“Utilizando suas férias que normalmente seriam para descanso e passeios, os estudantes 

gaúchos se integraram definitivamente no Projeto Rondon que visa tornar mais conhecido o 

Brasil e buscar soluções regionais para seus problemas mais urgentes.” (AR, primeira página, 

13/07/1968). 

 

 O Texto 1 utiliza dois operadores de agendamento avaliativo, quando faz referência ao 

modo como os estudantes utilizaram suas férias, através do termo “normalmente” e o outro 

quando diz que os estudantes se integraram “definitivamente”, fazendo desta forma dois 

julgamentos de comportamento. A notícia não traz nenhuma informação factual, e sim 

avaliações, julgamentos e expressões de opinião.  

 

Operador de Afirmação 

 

O operador de Afirmação foi utilizado nove vezes, ao longo de todo o período, sendo 

mais utilizado no ano de 1969. Este é o momento em que o jornal exterioriza uma tomada de 

posição sobre suas convicções sobre o tema agendado, deixando claro ao leitor aquilo que ele 

quer chamar atenção e reforçar. Referimos-nos tanto ao período, ano de 1969 quanto ao tipo 

de discurso. Diante disso, nos títulos e textos abaixo foram destacados termos que marcam a 

intencionalidade de asserção por parte do jornal.  
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8. “Cel. Mauro: Projeto Rondon é Integração do Universitário na Problemática Nacional” 

(22/05/68) – (Imagem 5) 

9. “A UFSM dirá presente no próximo Projeto Rondon em janeiro de 1970” (12/12/69) – 

Imagem 5 - Edição de 22/05/68                      Imagem 6 - Edição de 12/12/69 

 

No caso do título 8, o jornal afirma e faz um juízo de valor ao dizer que o “o Projeto 

Rondon é integração”, reforçando a importância do Projeto para resolver a problemática 

nacional. Já no título 9, a ação afirmativa refere-se a ação da UFSM que “dirá presente”, ou 

seja, o jornal confirma a participação da Universidade.  

O jornal é o enunciador dos dois títulos, entretanto, em relação ao formato do discurso, 

há uma diferença na forma de sua enunciação: 

No título 8, ao escrever “Cel. Mauro:” o jornal diz que “o Coronel Mauro diz que o 

Rondon é integração”, isto é, ao escrever esse título o jornal se afasta do pronunciamento, de 

qualquer julgamento, dando voz a fonte, usando a voz da fonte, configurando um discurso 

direto. Mas, contudo, o jornal é solidário à afirmação, pois é ele que está publicizando o título, 

ou seja, está colocando esta fala em um lugar de destaque. 

(Imagem 6). 
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 No título 9, ao colocar que “A UFSM dirá presente” o jornal atribui a uma ação que o 

outro irá fazer, entretanto a fala é do jornal fazendo referência à fala de outro, e neste caso 

mantém um afastamento menor em relação ao título 8. Esta operação enunciativa se dá 

através de um discurso indireto livre. 

 

Texto 2 

Título: “Universitários locais estão integrados no Projeto Rondon” 

“Superando as expectativas e a receptividade que vem encontrando no meio Universitário, o 

Projeto Rondon demonstra o interesse dos universitários brasileiros para com os problemas 

nacionais. É o Projeto Rondon um grito de reforma, de mudança, de verdade e 

determinação”. (AR, última página, 21/05/1968) 

 

Texto 3 

Título: “Assim é o Projeto Rondon” 

“No Brasil contemporâneo a integração nacional através do desenvolvimento é o primeiro 

passo para a solução de seus problemas. A ocupação do espaço geográfico nacional trará a 

conscientização de que o Brasil deve voltar-se para si mesmo na definição e conquista de 

seus objetivos permanentes”.  

“Foi e é objetivo principal do Projeto Rondon formar um sentido de brasilidade puro acima 

de qualquer problema político-ideológico e sem promover instituição alguma. A pretensão 

principal do Projeto é a ação dinâmica e entusiasta do estudante e sua participação direta nos 

problemas das comunidades onde o trabalho é desenvolvido. A mensagem de esperança e fé 

no futuro de nossa pátria é a que cabe a cada universitário transmitir aos seus coirmãos 

menos favorecidos.” (AR, página 2, 24/07/1968). 

 

Os textos acima foram selecionados por apresentarem marcas fortes de operações 

assertivas e avaliativas, que reforçam a intencionalidade do jornal. O Texto 2 abre com um 

operador de avaliação, de julgamento, quando faz a seguinte referência “superando as 

expectativas e a receptividade”, expressando claramente seu posicionamento favorável e 

exaltativo. Após é utilizada uma referência de afirmação e exaltação quando o jornal expressa 

“É o Projeto Rondon um grito de reforma, de mudança, de verdade e determinação”. Já no 

Texto 3 foi possível destacar cinco frases onde são utilizadas marcas em que o jornal faz 

afirmações posicionando-se positivamente a favor do Projeto Rondon, utilizando termos 
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fortes como: “é o primeiro passo para a solução”, “A ocupação [...] trará a 

conscientização”,”Foi e é objetivo principal”, “A pretensão principal do Projeto é a ação 

dinâmica e entusiasta” e “A mensagem de esperança e fé no futuro de nossa pátria é a que 

cabe a cada universitário”. 

 

Operador Declarativo  

 

O recurso Declarativo apareceu 15 vezes, sendo muitas delas utilizada a voz das 

fontes, para expressar a opinião do próprio jornal conforme será verificado abaixo nas 

análises dos títulos e textos. O ano de 1969 também se destacou nesse critério. Os termos 

destacados nos títulos abaixo enfatizam uma ideia, um julgamento, e foram utilizados de 

forma declarativa, afim e exaltar as ações descritas. 

 

10. “Assim é o Projeto Rondon” (24/07/68) – (Imagem 7) 

11. “Reitor Mariano aceitou desafio vindo do Território de Roraima” (02/07/69) - (Imagem 8) 

12. “Amazônia é de se integrar para não ser entregue” (11/07/69) – (Imagem 9) 

13. “Eles seguiram para Roraima levando o entusiasmo de um dever a cumprir” (04/03/70) - 

 

    Imagem 7 - Edição de 24/07/68                          Imagem 8 - Edição de 02/07/69  

(Imagem 10) 
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 Imagem 9 - Edição de 11/07/69                      Imagem 10 - Edição de 04/03/70 

 

Nos títulos acima o jornal declara um fato, uma ação e se faz solidário com aquilo que 

diz. No título 10 a expressão “assim é” revela uma informação e expressa uma tomada de 

opinião, pois atribui uma conclusão de singularidade, faz uma alusão ao que representa o 

Projeto Rondon. No título 11, ao dizer “aceitou o desafio”, a expressão revela um duplo 

sentindo, informativo e ao mesmo tempo um julgamento, uma apreciação da ação do Reitor 

Mariano da Rocha. Desta forma, enaltece a posição daquele que realiza a ação. Já no título 12 

o jornal faz uso do lema do Projeto Rondon (Integrar para não Entregar) para expressar sua 

opinião e também se coloca a favor do movimento comandado pelos militares de ocupação da 

Amazônia, como um ato de patriotismo e defesa nacional. E no título 13, a expressão 

“levando o entusiasmo” reenfatiza o posicionamento do jornal, demonstrando o apoio às 

ações dos acadêmicos e a aceitação do Projeto pelos mesmos. 

 

Operador de Localização 

 

Os operadores de Localização, que identificam e localizam o leitor quanto o assunto 

que está sendo tratado somaram sete registros. Entretanto, o índice seria maior caso os títulos 

de localização utilizados em notícias publicadas em colunas, como pode ser verificado no 
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Quadro 2 em anexo, tivessem sido computados no Gráfico 3. Para análise foram selecionados 

quatro títulos que resumem os assuntos agendados pela A Razão referentes ao Projeto 

Rondon: 

 

14. “Operação Rondon” (07/01/68) 

15. “Pioneirismo da Universidade no longínquo Território de Roraima” (24/04/1969) 

16.  “Projeto Rondon em Santa Maria” (28/11/70) – (Imagem 11) 

17. “Campi avançados do Projeto Rondon” (25/03/71) – (Imagem 12) 

Imagem 11 - Edição de 28/11/70                    Imagem 12 - Edição de 25/03/71 

 

Os título 14, 16 e 17 fazem menção ao Projeto Rondon, informando o leitor sobre o 

que o jornal esta agendando, ou seja, naquela notícia o leitor irá encontrar informações sobre 

o Projeto Rondon, identificando e categorizando esta referência como uma instituição e 

utilizando por vezes o título como um título de referência. Nos títulos 15, 16 e 17, o jornal 

chama atenção para a localização em que as ações do Projeto Rondon estão ocorrendo, ou 

seja, no “Território de Roraima”, em “Santa Maria” e nos “Campi Avançados”.  

Outra operação de localização destacada nos títulos, e que também se faz presente nos 

textos, faz referência ao “Território de Roraima” e a “Universidade” configurada pela UFSM, 
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como instituição promotora das ações do Projeto Rondon em Santa Maria. As expressões de 

localização são identificadas pela citação direta do nome da instituição presentes nos três 

textos abaixo e destacados em itálico. 

Os textos abaixo também trazem outros operadores de agendamento, onde o jornal 

exalta e avalia de forma positiva os feitos da UFSM através de termos “pioneirismo” e “alto 

espírito patriótico” presentes no texto 1, “excelentes resultados” e “grande atuação” presentes 

no texto 2 e “aceitou desafio”, “pioneira”, “conquista definitiva” presentes no texto 3. E 

também faz afirmações assertivas através dos termos “mais uma vez venceremos”, “abrirá 

novos caminhos para o progresso e o desenvolvimento”, “estamos certos” e “está surgindo um 

Brasil novo diferente, de afirmação”.  

 

Texto 1 

Título: “Pioneirismo da Universidade no longínquo Território de Roraima” 

“A propósito, ao apresentar o Dr. Iguatemy ao governador de Roraima, disse o reitor 

Mariano da Rocha em certo trecho de sua carta: „o trabalho que será desenvolvido pelo Dr. 

Iguatemy Ziegler, não só representa o pioneirismo da Universidade Federal de Santa Maria, 

como o alto espírito patriótico do próprio profissional e tem relações com a futura atividade 

desta Universidade em seu Território.” (AR, primeira página, 24/04/1969). 

 

Texto 2 

Título: “Agora o Projeto Rondon vai atacar o interior gaúcho” 

“O Projeto Rondon, cujos excelentes resultados todos conhecem, estender-se-á além das 

fronteiras do nosso Estado, no próximo mês de julho. [...] Devido a grande atuação dos 

acadêmicos da UFSM, a coordenação do Projeto Rondon – II, recebeu convite da 

Universidade de Brasília para enviar uma equipe [...]”. (AR, última página, 26/06/1969).  

 

Texto 3 

Título: “Reitor Mariano aceitou desafio vindo do Território de Roraima” 

“A primeira equipe, segundo se informa, deverá seguir dia 4 do mesmo mês, quando iniciará 

suas atividades, fazendo com que a Universidade local, uma vez mais, seja pioneira no 

atendimento do apelo feito pelo Governo Federal e mesmo antecipando-se a esse apelo, para a 

prestação de um serviço na conquista definitiva da Amazônia.” 

“É um grande desafio que aceitamos – disse o reitor Mariano da Rocha Filho – e estou certo 

que mais uma vez venceremos. A Universidade de Santa Maria, coerente com seu passado 
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abrirá novos caminhos para o progresso e o desenvolvimento da região amazônica que nos 

foi confiada. Estamos certos – continuou o reitor – de que está surgindo um Brasil novo 

diferente, de afirmação.” (AR, última página, 02/07/1969). 

 

 Vemos, nos textos acima, também a criação de uma “categoria especial” de pessoa 

(destacado em itálico e negrito), salientado pela presença e repetição de nomes próprios, 

principalmente personificado na pessoa do Reitor Mariano da Rocha, presentes nos textos 1 e 

3 e no título do texto 2. Suas ações, assim como da UFSM, são enfatizadas, exaltadas e 

avaliadas pelo jornal, fazendo dele uma personalidade de ligação entre o Projeto Rondon e a 

UFSM. 

O jornal, nos textos 1 e 3 utilizou a voz do Reitor Mariano da Rocha para expressar 

sua opinião, sua intenção de sentido. A mesma ação foi utilizada no Texto 4, quando o jornal 

anuncia que procurou sua forte, demonstrando o interesse da redação, através do termo 

“procurado pela reportagem”. Posteriormente utiliza a voz da fonte exprimindo novamente 

sua exaltação.  Segundo Mouillaud (2002), nestes casos os enunciadores primários “reféns” e 

configurados aqui como fontes, dos enunciadores, tornam-se fontes citadas no interior dos 

textos e sua voz passa a ser resignificada, utilizada pelo veículo para um determinado fim. 

 

Texto 4 

Título: “Os nossos Universitários estarão participando do Projeto Rondon” 

“O Cel. Mauro Rodrigues, das Relações Públicas do Ministério do Exército e Coordenador da 

Operação Rondon, procurado pela reportagem, assim se manifestou: <A Operação Rondon, 

visa a integração das Universidades na realidade brasileira, procurando atender a 

comunidade no seu meio, no seu Estado, em Sua Região e no País, num trabalho de 

assistência total>.” (AR, última página, 02/04/1968). 

 

Operador de Exortação  

 

Os títulos que contem operadores de Exortação, compreendidos aqui como aqueles 

que exaltam, que convocam e que estimulam a participação e a adesão do leitor, e ainda 

deflagram o posicionamento do veículo em relação ao assunto referido foram registrado em 

cinco títulos. Porém, como exemplos foram selecionados os títulos abaixo. 
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18. “Agora o Projeto Rondon vai atacar o interior gaúcho” (26/06/69) 

19. “Três mil no Projeto Rondon” (10/12/70)  

 

No título “Agora o Projeto Rondon vai atacar o interior gaúcho” o leitor é convidado a 

participar de uma determinada ação que está sendo agendada pelo jornal em relação aos 

acontecimentos que estão ocorrendo por consequência dos movimentos promovidos pelo 

Projeto Rondon. Através dos termos “agora” e “vai atacar” o jornal exalta o momento e a ação 

pela qual o jornal quer exortar o leitor. Já no título “Três mil no Projeto Rondon”, A Razão 

assume um papel de proclamador, avaliando os méritos quantitativos de mobilização do 

Projeto Rondon, deixando claro, um posicionamento de “orgulho” pela adesão alcançada pelo 

Projeto e de certa forma estimulando a participação de mais estudantes.  Nestes casos A 

Razão se coloca como um claro dispositivo de intervenção junto aos leitores, buscando a sua 

adesão para aquilo que ele reporta.  

  

Operador de Informação 

 

A maioria dos títulos encontrados possui uma operação Informativa, ou seja, serviram 

para informar os leitores sobre ações realizadas pelo Projeto Rondon ou pela UFSM em 

relação ao Projeto ou ao Campus Avançado. O título informativo pode ser considerado uma 

extração ou uma redução das informações apresentadas no texto das notícias. Mas apesar de 

aparentemente não possuir qualquer tipo de intencionalidade, o elevado índice de registros 

informativos, totalizado 44% dos títulos, indica que o jornal apesar de não expressar sentidos 

aparentes, agendou o assunto muitas vezes, ou seja, comunicou, trouxe até o leitor o Projeto 

Rondon, tornando o tema frequente nas suas agendas. Pode-se considerar, portanto, que 

mesmo de forma informativa o jornal reforçou o seu julgamento e opinião expresso nos 

demais títulos sobre o Projeto Rondon, visando contribuir para aceitação e legitimação do 

mesmo em Santa Maria e região.  

E ainda, como podemos perceber nos títulos abaixo, mesmo aqueles títulos 

considerados informativos, trazem indícios de posicionamento do jornal, seja de ponto de 

vista e ideológico como no título 20 através da expressão “chegaram para integrar”, que 

revela ainda uma polifonia ao utilizar um termo referenciado pelo Governo Militar, como 

marca de patriotismo. Já no título 21, o jornal ao informar o leitor sobre a quantidade de 

acadêmicos que participaram do Projeto Rondon, faz também uma avaliação quantitativa e 

exaltativa, enfatizando que serão “250 universitários de Santa Maria”, e não de outra cidade. 
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20. “46 Universitários de vários Estados chegaram para integrar “Projeto Rondon” pela 

UFSM” (12/07/68) – (Imagem 13) 

21. “250 universitários de S. M. irão participar do Projeto Rondon - 3” (13/10/68) – (Imagem 

14). 

 

 

Imagem 13 - Edição de 12/07/68                        Imagem 14 -  Edição de 13/10/68 

 

3.3. O agendamento segundo o processo interpretativo 

 

Ao analisar a forma que A Razão agendou o Projeto Rondon durante os quatro anos 

pesquisados, ficou evidente o posicionamento adotado pelo jornal, pois em seus discursos 

foram claras as marcas opinativas  de tomadas de posição a favor deste acontecimento. 

Acontecimento este, referenciado aqui pelas ações do Governo Militar, que criou e gerenciou 

o Projeto Rondon; pelas ações da UFSM, como coordenadora das operações do Rondon em 

Santa Maria e Região e como pioneira em projetos extensionistas, implementando um 

Campus Avançado no extremo oposto de sua sede principal, a mais de 5 mil quilômetros de 
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distância. E ainda, como mobilizadora da atenção dos acadêmicos e da comunidade 

universitária, e pelas próprias ações exercidas pelo e no Projeto Rondon em todo o Brasil.  

Juntos os títulos que expressaram algum tipo de posicionamento do jornal somaram 

56% dos registros sobre o Projeto Rondon. São títulos que possuíam a intenção de indicar, de 

ordenar, de enfatizar, de convocar, de fazer funcionar alguma coisa em função do outro. 

Então, todos os títulos apresentados são títulos que querem chamar a atenção do outro. Deste 

modo, esse resultado atesta que o Jornal A Razão não apenas contribui, através de uma 

estratégia discursiva, via oferta de sentidos vários, com a legitimação do Projeto, mas também 

reforçou suas ações através de opiniões e operadores de agendamento que afirmavam, 

exaltavam e avaliavam o Rondon de forma positiva.  

Portanto, pode-se dizer que essa ação de posicionamento do Jornal, descende da 

própria força e característica do Campo Jornalístico, que possui o poder de agendar 

determinados temas de outros Campos Sociais aos seus leitores, deixando claro via discurso 

suas referências e opiniões. Mas este poder de agendamento não está em ordenar o leitor a 

acreditar no que o jornal diz, mas em oferecê-lo temas sobre os quais pensar em torno do 

assunto. E ao oferecer temas sobre os quais pensar, também oferece ao leitor, de forma “sutil” 

como ele deve pensar o assunto. Esse modo de pesar oferecido pelo jornal fica evidente 

através dos operadores utilizados.  

O Jornal A Razão em seu processo de agendamento do Projeto Rondon realizou 

diversas operações, hora expressando sua opinião através de operadores avaliativos, 

afirmativos, declarativos, onde demonstra claramente sua posição, como por exemplo nas 

frases “A vitória da UFSM em Roraima servirá de bandeira para a UFRGS em Rondônia”, 

“Santa Maria e Roraima no caminho certo da integração”, “Superando as expectativas e a 

receptividade que vem encontrando no meio Universitário, o Projeto Rondon demonstra o 

interesse dos universitários brasileiros para com os problemas nacionais”. Hora reforça seu 

posicionamento, exaltando do Projeto Rondon. Ou seja, ao mesmo tempo em que informa, o 

jornal exalta o Rondon e por consequência os demais campos representados pelo Governo 

Militar e pela UFSM. Essa exaltação destaca-se nos seguintes fragmentos retirados dos títulos 

e textos analisados: “Pioneirismo da Universidade no longínquo Território de Roraima” e “O 

Projeto Rondon, cujos excelentes resultados todos conhecem, estender-se-á além das 

fronteiras do nosso Estado, no próximo mês de julho”.  

Como foi possível perceber em diversos momentos o jornal tomou partido, 

aproximando-se, assumindo a posição do sujeito que diz, como nos seguintes casos, em que 

podemos verificar a voz do enunciador nos termos em itálico: “Na vastidão amazônica esta o 
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futuro do Brasil”, “Melhor ainda o Projeto Rondon – 72”, “É o Projeto Rondon um grito de 

reforma, de mudança, de verdade e determinação”. Já em outros momentos, o jornal preferiu 

distanciar-se do acontecimento, não trouxe para si a responsabilidade, dando esse crédito a 

suas fontes e à outras vozes, mas mantendo-se solidário com a intenção, conforme verifica-se 

em: “Cel. Mauro: Projeto Rondon é Integração do Universitário na Problemática Nacional” e 

“Foi e é objetivo principal do Projeto Rondon formar um sentido de brasilidade puro acima de 

qualquer problema político-ideológico e sem promover instituição alguma”.  

Desta forma, é possível concluir que ao agendar a temática “Projeto Rondon” ao 

público e ao posicionar-se por meio de estratégias discursivas salientadas ao longo desse 

capítulo, o Jornal A Razão conseguiu não apenas oferecer um assunto no qual o publico 

poderia pensar, e sim uma gama de pontos de vista, de ideologias e opiniões sobre esse 

assunto, determinando como o público deveria pensar esse tema. Influenciando também na 

relação dos leitores com o campo político e educacional. 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de iniciar as considerações finais, peço permissão aos leitores para utilizar uma 

posição enunciativa mais pessoal, portanto irei aqui flutuar entre o ele, o nós e o eu, visto que 

este é um espaço que permite um posicionamento mais particular do pesquisador. 

O problema que norteou esta pesquisa girou em torno das formas ou estratégias que a 

A Razão utilizou no agendamento do Projeto Rondon, no período entre 1968 a 1971, e que 

podem ter contribuído para a aceitação e legitimação do Rondon em Santa Maria. Esta 

pesquisa, como foi referenciada na introdução partiu de interesses pessoais da pesquisadora, 

que deu prosseguimento a sua Dissertação de Mestrado em Patrimônio Cultural, na qual foi 

realizada uma pesquisa sobre o Projeto Rondon e sua relação com a Universidade Federal de 

Santa Maria. Neste viés, surgiu o questionamento das formas como esse Projeto havia sido 

inserido na cidade e as estratégias que haviam sido usadas para sua aceitação, uma vez que o 

Brasil passava por um regime militar opressor, que entrava em choque com os estudantes e 

censurava a mídia. Visto ainda, nesse tocante, que o Projeto Rondon foi criado e coordenado 

pelos militares. Desta forma, coube neste trabalho identificar o papel da mídia impressa, por 

meio do Jornal A Razão, único jornal diário da cidade no período pesquisado, como 

mediadora desse acontecimento. 

Sendo assim, tinha-se por objetivo geral descrever as estratégias discursivas adotadas 

por A Razão que contribuíram para a crescente aceitação e adesão dos universitários no 

Rondon. Após uma análise prévia nos matérias, percebeu-se o elevado índice de registros 

realizados pelo jornal sobre o Rondon. Diante disso, optou-se por analisar e tomar como 

referência as operações de agendamento realizadas pela redação, considerando os conceitos e 

relações travadas entre os campos sociais, os critérios de noticiabilidade que fazem parte da 

rotina produtiva do campo jornalístico e um aprofundamento na teoria do agendamento.  

Inicialmente, a proposta era analisar todos os registros encontrados no período 

determinado, mas devido à quantidade, optou-se por realizar um análise quantitativa 

considerando a pesquisa geral e uma análise qualitativa aplicada a uma amostragem 

representativa do corpus. Sendo assim, a pesquisa quantitativa revelou que ao longo de quatro 

anos, A Razão publicou 153 matérias sobre o Projeto Rondon, divididas entre três artigos, 

vinte colunas, cinco reportagens especiais e 125 notícias. Sendo que o ano que mais teve 

registros foi em 1969, ano da instalação do Campus Avançado de Roraima e maior adesão dos 

acadêmicos da UFSM. Outro registro importante deflagrado pela análise quantitativa diz 
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respeito à localização onde as matérias foram publicadas, revelando que o jornal optou por 

evidenciar em suas páginas principais 79 notícias, correspondendo a 51,63% dos registros 

realizados.  

Estes números evidenciam a predileção do jornal no agendamento do Rondon, 

considerando que as páginas externas possuem maior impacto no contato que o jornal trava 

com leitor. Revelam também que a imparcialidade defendida pelo campo jornalístico é 

falaciosa, uma vez que as formas de agendamento evidenciam seu posicionamento perante seu 

interlocutor. E no caso analisado é possível dizer que ao publicar tantas vezes, as ações do 

Projeto Rondon, em textos opinativos, o jornal também ratifica seu posicionamento político, 

já o que Rondon é obra do Governo Militar e a UFSM, outro agente nesse processo, 

demonstra sua aproximação com os militares por meio das ações do Reitor Mariano da Rocha, 

mérito que não será considerado e discutido neste trabalho.  

Mas é na análise qualitativa que a opinião, os valores e o posicionamento do jornal 

ficaram mais evidentes, conforme relatado na conclusão do Capítulo 3. O uso de operadores 

de agendamento utilizados nos discursos dos títulos e textos manifestou não só a aceitação do 

Projeto Rondon por parte do jornal, como um incentivo e uma ação de afirmação e exortação, 

mesmo quando pretendia apenas informar algum acontecimento. Entretanto, não é possível 

afirmar com certeza que A Razão determinou alguma coisa de fundamental no processo de 

legitimação do Projeto Rondon, isto com certeza dá margens a outra pesquisa, mas sem 

dúvidas contribuiu para oferecer alguns enquadres ao cotidiano interpretativo dos leitores, ou 

seja, agendar no cotidiano dos leitores um quadro de referencias em torno das ações 

promovidas pelo Governo através de articulações com outros campos sociais. 

Neste contexto, o campo jornalístico desenvolveu um importante papel, pois num 

período de censura, de repressão política, em que os direitos civis haviam sido cassados, a 

mídia pretendia oferecer à população um padrão de informação quanto aos acontecimentos e 

projetos do Governo. Entretanto, ao posicionar-se a favor do campo político naquele 

momento, e não exercendo sua função de fiscalizador do poder público e sim cedendo seu 

espaço para dar voz aos militares, a mídia assumiu uma posição de agente do governo, 

agendando de forma opinativa e exaltativa seus temas. Ou seja, neste caso, o jornal não 

trabalhou em função do interesse público e sim em favor dos interesses políticos. Portanto, 

nesse caso em especial, a mídia contribuiu para adotar um ponto de vista alinhado com um 

ideal do Governo, pois ao agendar de forma opinativa o assunto, enfatizou um 

posicionamento positivo em relação ao regime vigente.    
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Neste momento, com base nas pesquisas e nos resultados aqui descritos, permito me 

sair dos enquadres que adotei na análise e nessa construção para fazer uma estrapolação e 

expressar o meu ponto de vista, que poderá divergir as discussões acadêmicas sobre a Teoria 

do Agendamento. Diante disso, apresento uma hipótese: a cobertura através do agendamento 

feito do Projeto Rondon pelo jornal A Razão no período pesquisado foi uma consequência de 

inúmeras e complexas “transações de interesse” que se desenrolaram entre os campos sociais 

em questão, ou seja, o campo midiático, o campo educacional e o campo político. Essa 

relação, por sua vez, se deu em função dos interesses específicos de cada um destes campos. 

O campo político, corporificado pelo Governo Militar, necessitava acalmar os ânimos dos 

estudantes, ansiava por aceitação e buscava a legitimação de suas ações e projetos. O campo 

educacional, representado principalmente pela UFSM, que no período estava em pleno 

processo de desenvolvimento e expansão de sua influência, tanto no Rio Grande do Sul, como 

no Brasil e no Continente Americano, apoiava todas as iniciativas do governo, e viu na 

oportunidade, através do Projeto Rondon, a possibilidade de ir além de sua área geo-

educacional, expandindo sua influência e até seu campus, mantendo ao mesmo tempo uma 

relação de proximidade e cumplicidade com o governo vigente.  

 O campo midiático, por sua vez, e conforme suas atribuições, aqui atorizado pela A 

Razão mantinha uma relação permanente com o campo educacional e com a UFSM em 

especial (informação obtida através de observações), agendando todos os seus feitos, 

ajudando a construir a imagens pioneira e expansionista da Universidade na cidade e região, 

chegando até o Território de Roraima, onde a A Razão levada pelos acadêmicos passou a ser 

lida pela população. Já a relação da A Razão com o campo político, pode-se dizer que era 

sensível, uma vez que com a instauração da Ditadura e os dos Atos Institucionais a mídia 

passou a sofrer censura e repressão por parte do governo. A Razão que inicialmente tratou o 

ato dos militares como “golpe”, conforme notícia publicada em 1º de Abril de 1964, passou a 

agendar notícias, programas e projetos do Governo, mudando seu posicionamento ideológico, 

trocando em seu discurso a palavra “golpe” por “revolução”, “integração” e “patriotismo”. 

Integrou a seus títulos e textos, conforme vimos no Capítulo 3, operadores de agendamento de 

exortação, avaliação e afirmação, reforçando dessa forma os valores difundidos pelos 

militares, conforme referenciado acima. Isto, por sua vez, tem a ver com as formas de 

articulação de poder entre as esferas nacional e local, e neste caso o poder nacional tem 

necessidade de ramificações e operações no poder local, para que suas ações se legitimem na 

esfera do local.  
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A imprensa aparece no ciclo militar como uma instância, face à sua vocação e 

especificidade, de imprensa conservadora principalmente na esfera local, de construir 

estratégias que visassem a legitimação de um tipo de poder que se instala fora dos padrões e 

dos atos democráticos. Diante disso, podemos considerar que a mudança de comportamento, e 

o posicionamento adotado por A Razão expressa um interesse trivial, o de continuar 

funcionando durante os anos de chumbo da ditadura. Entretanto, o objetivo desse trabalho não 

foi refletir quanto ao mérito da ideologia do jornal, nem sua repercussão nos diferentes 

âmbitos da sociedade e sim identificar e analisar os operadores de agendamento pelos quais A 

Razão não só relatou a realidade como também interveio no processo político e educacional, 

constituindo-se como um “ator estratégico” de ligação entre os interesses e agendamentos dos 

três campos. 

 Contudo, a hipótese levantada acima convida o leitor a refletir sobre o papel da mídia 

como um instrumento que media, agencia e colabora com os interesses dos demais campos 

através da sua principal competência, a construção de discursos. E ainda, que a mídia, quando 

sobre pressão, age de acordo com seus interesses e não segundo suas convicções, quando o 

faz é fechada. Por fim, acredito que estudos dessa natureza ajudam a compreender como a 

mídia constrói sentidos sobre o cotidiano através de estratégias discursivas. E ainda, incentiva 

outros pesquisadores a resgatar não a história do jornalismo, mas a história através do 

jornalismo, compreendendo a forma como, por meio do discurso midiático, a nossa história 

foi pensada e escrita, uma vez que a mídia serve de fonte para os historiadores.  

 Este trabalho, bem como sua temática e metodologia abre brecha para futuros 

trabalhos monográficos, pois possibilita o aprofundamento tanto dos conceitos de 

agendamento, de operadores e marcas discursivas, das quais foi tratado neste estudo de forma 

superficial. No que diz respeito à temática, referente ao Projeto Rondon ou ainda quanto seu 

envolvimento com a mídia e a Ditadura Militar, novas abordagens podem ser exploradas, 

tanto por pesquisadores da área da comunicação, quanto pelas Ciências sociológicas e 

historiográficas. Este trabalho incentiva, também, o resgate de assuntos históricos, que 

contribuam para a reescrita da história. E, por fim, creio que a relação da mídia com os 

demais campos sociais, enfatizando no papel da mídia, em especial da imprensa ainda deve e 

pode ser muito explorada, uma vez que este veículo foi e é um dos principais meios de 

informação e que atinge de forma democrática uma grande parcela da sociedade. 

 Quanto aos retornos que este trabalho trouxe para a minha formação, posso afirmar 

que refletirão na vida acadêmica que pretendo dar prosseguimento em outros níveis como o 

Doutorado em Comunicação. Entretanto, este processo de aprendizado não se deu de forma 
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fácil, visto não ter tido anteriormente, na minha formação acadêmica contato com os autores 

aqui citados, e dos quais abriram um universo novo ao meu conhecimento. Outra dificuldade 

encontrada diz respeito aos “vícios” adquiridos na formação como historiadora, mas que 

também me serviram de suporte para escolha da temática, do enquadramento temporal e ainda 

influenciaram na minha análise dos resultados. E a minha experiência como historiadora, 

facilitou a pesquisa nos arquivos. 

 A proposta que se iniciou como uma ampliação da minha dissertação de mestrado 

mostrou-se, na medida em que a pesquisa avançou, mais complexa e empolgante. Partindo de 

uma simples curiosidade, de uma problemática que queria responder a forma como o Jornal A 

Razão havia contribuído para a legitimação do Projeto Rondon em Santa Maria, a uma 

pesquisa que se propôs a analisar as formas de agendamento nos textos das notícias e que 

como foi revelado nas conclusões, realizados pelo jornal, através dos operadores e marcas, 

presente tanto nos títulos, reforçou os interesses dos campos sociais envolvidos.  

  Assim, com base nos autores e na metodologia adotada foi possível alcançar os 

objetivos propostos, e responder aos questionamentos do problema. Ou seja, como conclusão 

desse trabalho faço dois pareceres. O primeiro, de ordem particular: o trabalho serviu para a 

ampliação dos meus conhecimentos e deixou brechas para novas pesquisas em outros níveis. 

Em segundo, reafirmo meu posicionamento, ao dizer que o jornal não tem o poder de obrigar 

ou ordenar o que o público tem que pensar, mas acredito ele influencia, na medida em que 

oferece temas, no que e como o público deve pensar. E no caso pesquisado, o período e a 

situação política tiveram grande influência nos agendamentos e no posicionamento do jornal, 

que ao deixar clara sua opinião através das marcas de agendamento, contribuiu ou influenciou 

o público a aceitar o Projeto Rondon como um projeto de integração e assistência social e não 

como um projeto de manipulação dos estudantes por parte do Governo. 
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ANEXO 1 – TABELAS COM A RELAÇÃO DE TÍTULOS DO JORNAL A RAZÃO 

 

Este trabalho contemplou uma pesquisa no Arquivo Histórico de Santa Maria, no 

Jornal A Razão, onde foi realizado um levantamento de todos os registros sobre o Projeto 

Rondon, no período entre janeiro de 1968 à dezembro de 1971.  Esta pesquisa resultou nas 

tabelas abaixo. Na Tabela 1, estão relatados todos os registros de notícias, nela são 

encontradas algumas informações relevantes, como ano, data, página, título das matérias e 

operadores de agendamento utilizados pelo Jornal A Razão. Destes dados foi feito um recorte 

representativo para análise, realizado no Capítulo 3. Na Tabela 2, estão registrados os títulos 

de outras modalidades jornalísticas, como artigos, e matérias publicadas em colunas e 

cadernos especiais. Estes dados servem apenas para demonstrar outras formas de 

agendamento utilizados pelo jornal, mas que não foram analisados neste trabalho. 

 

TABELA 1 – TÍTULOS DE NOTÍCIAS 

Relação dos Títulos do Jornal A Razão 

Ano Data Página Id. Títulos Operador 

1968 

04/01 p.2 
1 

Universitários no Plano Rondon De Localização/ 

Informativo 

07/01 Capa 2 Operação Rondon De Localização 

16/01 Capa 3 Iniciada “Operação Rondon” Informativo 

05/04 Contra/ 

Capa 

4 Os nossos universitários estarão 

participando do Projeto Rondon 

Declarativo 

21/05 Contra/ 

Capa 

5 Universitários locais estão 

integrados no Projeto Rondon 

Avaliativo 

22/05 Contra/ 

Capa 

6 Cel. Mauro: Projeto Rondon é 

Integração do Universitário na 

Problemática Nacional 

Afirmativo 

18/06 Contra/

Capa 

7 II Projeto Rondon terá início dia 5 

de junho. 

Informativo 

29/06 p.2 8 Institucionalizado o “Projeto 

Rondon” 

Informativo 

06/07 Contra/ 

Capa 

9 Universitários santamarienses 

foram integrar Projeto Rondon 

Avaliativo 

07/07 Cad. 2 10 Projeto Rondon: Uma realidade 

Nacional 

Avaliativo 

12/07 Contra/ 

Capa 

11 46 Universitários de vários Estados 

chegaram para integrar “Projeto 

Rondon” pela UFSM 

Informativo 

13/07 Contra/ 

Capa 

12 Estudantes Gaúchos se integram 

definitivamente no Projeto Rondon 

Avaliativo  

14/07 Contra/ 

Capa 

13 “Projeto Rondon” tem bonita 

jornalista em nossa redação 

Avaliativo 

18/07 p.2 14 Projeto Rondon concretiza-se no 

interior 

Avaliativo 
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24/07 p.2 15 Assim é o Projeto Rondon Declarativo 

25/07 p.2 16 Projeto Rondon promove 

intercâmbio 

Informativo 

27/07 p.2 17 Voltaram os participantes do 

Projeto Rondon: D. Pedrito 

Informativo 

09/10 p.4 18 Dia 10 começam inscrições para 

Projeto Rondon BR-3 

Informativo 

13/10 Contra/ 

Capa 

19 250 universitários de S. M. irão 

participar do Projeto Rondon - 3 

Informativo 

22/10 Capa 20 “Projeto Rondon III” atuará na 

Agricultura. 

Informativo  

27/10 p.7 21 Projeto Rondon – PR3 promove 

curso prévio 

Informativo 

08/12 p.5 22 Universitários santamarienses 

prontos para irem a Roraima 

Avaliativo 

1969 

11/01 Capa 23 Mais universitários participam do 

projeto Rondon  

Exortativo 

14/01 Capa 24 Projeto Rondon leva 40 santa-

marienses ao norte 

Informativo  

28/01 Capa 25 Gaúchos do projeto Rondon 

passam bem nessa cruzada de 

patriotismo  

Avaliativo 

13/02 p.2 26 Projeto Rondon termina em vila 

modelo 

Informativo 

09/03 Capa 27 Dr. Ruben Fabrício, de volta do 

Projeto Rondon III: Território de 

Roraima guarda imensas riquezas 

para o Brasil de amanhã 

Declarativo 

14/03 Contra/ 

Capa 

28 Projeto Rondon De Localização 

15/04 Capa 29 Universidade vai mesmo colaborar 

com Roraima 

Afirmativo 

24/04 Capa 30 Pioneirismo da Universidade no 

longínquo território de Roraima 

Avaliativo  

08/05 Capa 31 É o Projeto Rondon em “Slides” Declarativo 

23/05 p.2 32 Cel. Alexandre Amêndola da 

UFSM disse das novidades do 

<Campus> em Roraima 

Informaivo 

05/06 Contra/

Capa 

33 Projeto Rondon vai sair em julho Informativo 

13/06 Contra/ 

Capa 

34 Projeto Rondon PR-RS/2 sairá 

mesmo no próximo mês de julho 

Avaliativo 

24/06 Capa 35 UFSM marcha para a posse real da 

Amazônia  

Avaliativo 

26/06 Contra/ 

Capa 

36 Agora o Projeto Rondon vai atacar 

o interior gaúcho 

Exortativo 

27/06 Capa 37 UFSM mandará técnicos para 

integração de Roraima 

Informativo 

28/06 Contra/ 38 Cel. Amêndola falou ao Conselho Informativo  
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Capa sobre Roraima 

02/07 Contra/

Capa 

39 Reitor Mariano aceitou desafio 

vindo do Território de Roraima 

Declarativo 

03/07 Contra/

Capa 

40 UFSM quer técnicos para Roraima Informativo  

04/07 Contra/ 

Capa 

41 Projeto Rondon recomeça hoje Informativo 

05/07 Capa 42 Veterinário será diretor do campus 

Avançado de Roraima 

Informativo 

10/07 Contra/ 

Capa 

43 Projeto Rondon poderá funcionar 

permanentemente  

Avaliativa 

11/07 Capa 44 Amazônia é de se integrar para não 

ser entregue.  

Declarativo 

24/07 Contra/

Capa 

45 Ministro do Interior virá a Santa 

Maria em Agosto 

Informativo 

29/07 Capa 46 Integrantes do Projeto Rondon 

estão retornado   

Informativo 

30/07 Capa 47 Ministro do Interior, diretor do 

DNOS e Governador de Roraima 

virão a Santa Maria no dia 1º 

Informativo 

01/08 Capa 48 Ministro chega hoje a SM Informativo 

01/08 Contra/ 

Capa 

49 Bons resultados no Projeto Rondon 

RS/2 em Cachoeira 

Avaliativo 

02/08 Capa 50 Ministro diz que ufsm promove 

integração nacional  

Declarativo  

02/08 Contra/ 

Capa 

51 Reunião de hoje interessa à turma 

que vai a Roraima 

Afirmativo 

03/08 Capa 52 Foram as mais altas condecorações 

ao Ministro e ao Governador de 

Roraima 

Avaliativo 

06/08 Capa 53 Roraima é o novo destino da 

integração  

Declarativo 

 

10/08 Contra/

Capa 

54 Novos territórios para o Brasil Apreciativo 

19/08 Contra/

Capa 

55 Na vastidão amazônica esta o 

futuro do Brasil 

Avaliativo  

22/08 Contra/

Capa 

56 Estamos em Roraima para 

trabalhar 

Avaliativo 

23/08 Capa 57 UFSM está ajudando esta gente Avaliativo 

27/08 Contra/

Capa 

58 Professores e universitários de 

Santa Maria estão entusiasmados 

com Roraima 

Avaliativo 

21/09 Contra/

Capa 

60 Simon: Roraima é um campo 

aberto aos profissionais 

Declarativo 

30/09 Capa 61 Para hoje à noite a entrega dos 

certificados do “Projeto Rondon” 

Informativo 

08/10 Capa 62 Estamos falando diretamente com 

Roraima, é o apoio dos rádio-

amadores brasileiros. 

Afirmativo 
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10/10 Capa 63 É o entusiasmo do Governador de 

Roraima ao transmitir sua 

mensagem ao Rio Grande 

Avaliativo 

11/10 Capa 64 Seguiram para Roraima com 

entusiasmo e otimismo 

Avaliativo 

17/10 Capa 65 Retornaram de Roraima com o 

dever cumprido 

Avaliativo 

01/11 Capa 66 Reitor está entusiasmado, quer 

Colégio em Roraima 

Avaliativo 

04/11 Contra/

Capa 

67 É Roraima saudando o Gaúcho Afirmativo 

08/11 Capa 68 “A Razão” está sendo lida 

avidamente lá no distante território 

de Roraima 

Avaliativo 

09/11 p.2 69 Conquista da Amazônia é nova 

página em nossa história 

Avaliativo 

26/11 Contra/ 

Capa 

70 Universidade mandará a Roraima 

nova equipe de pioneiros 

Avaliativo 

04/12 Contra/

Capa 

71 Nova turma da UFSM viajou ontem 

para integrar Roraima ao Brasil 

Declarativo 

05/12 Capa 72 Relação dos acadêmicos para o 

projeto Rondon. Último prazo para 

a confirmação será amanhã 

Informativo  

12/12 Capa 73 A UFSM dirá presente no próximo 

Projeto Rondon em janeiro de 1970 

Afirmativo 

1970 

04/03 Capa  Eles seguiram para Roraima 

levando o entusiasmo de um dever 

a cumprir 

Declarativo 

25/04 Contra/

Capa 

 Sucesso o plantio de arroz no 

“Campus” da UFSM em Roraima 

Avaliativo 

28/04 Contra/

Capa 

 Diploma do Projeto Rondon Informativo 

06/05 Contra/

Capa 

 Medalha do Mérito Universitário 

para o Coronel Mauro Rodrigues 

Informartivo  

13/05 Capa  Mérito Universitário, uma medalha 

que vai ser entregue hoje ao Cel. 

Mauro Rodrigues 

Informativo 

19/06 Capa  Selecionado pessoal que funcionará 

no Projeto Rondon no Estado 

Gaúcho 

Informativo 

23/06 Contra/

Capa 

 A vitória da UFSM em Roraima 

servirá de bandeira para a UFRGS 

em Rondonia 

Avaliativo 

12/07 Capa  São os Acadêmicos Santa-

Marienses viajando para o interior 

Afirmativo 

09/08 Capa  Estudantes do Projeto Rondon 

estão procedendo levantamento 

comunitário 

Informativo 

11/08 Contra/  Sub-Coordenação do Projeto Informativo 
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Capa Rondon realiza trabalho de 

levantamento  

04/10 p.34  Santa Maria tem dono: Em 

Roraima dois homens reclamam a 

sua posse 

Declarativo 

04/10 p.48  UFSM em Roraima, uma tentativa 

de compreender o Brasil 

Avaliativo 

09/10 Capa  Projeto Rondon De Localização 

10/10 p.5  Juarez julga “Rondon” uma feliz 

iniciativa 

Declarativo 

13/10 Capa  Santa Maria e Roraima no caminho 

certo da integração 

Avaliativo 

13/10 p.11  Bispo de Roraima aplaude o 

Projeto Rondon e a Universidade 

de S. Maria 

Avaliativo 

13/10 p.13  Santa Maria e Roraima no caminho 

da integração 

Declarativo 

22/10 p.3  Acadêmicos do Rondon VII 

estarão reunidos sábado 

Informativo 

15/10 p.11  Alunos do Centro de Ciências 

Pedagógicas atuam no campus 

avançado de Roraima 

Informativo 

17/10 p.12  Selecionados para o Projeto 

Rondon - VII 

Informativo  

20/10 p.13  Roraimenses estão dizendo o que 

pensam dos gaúchos 

Informativo  

29/10 Contra 

Capa 

 Projeto Rondon em ação Afirmativo 

19/11 p.11  Relação dos aprovados para o 

Projeto Rondon 

Informativo 

28/11 p.11  Projeto Rondon em Santa Maria De Localização 

05/12 Contra 

capa 

 UFRGS também vai ter “campus” 

em Rondônia 

Avaliativo 

10/12 p.11  Três mil no Projeto Rondon Exortação 

10/12 Contra/

Capa 

 Avenida Roraima será inaugurada 

por um representante do Governo 

do Território  

Informativo 

31/12 p.13  Projeto Rondon já foi iniciado Informativo 

 

1971 

06/01 Contra 

Capa 

 Inicia-se hoje movimentação 

nacional para o Rondon - VII 

Informativo 

09/01 p.11  Movimento do Projeto Rondon Informativo 

20/01 p.13  Projeto Rondon já em andamento Avaliativo 

13/02 p.2  Melhor ainda o Projeto Rondon – 

72 

Avaliativo 

20/02 p.13  Enceradas operações do Projeto 

Rondon VII 

Informativo 

28/02 Contra 

capa 

 Nova turma de universitários vai 

para “campus” avançado de 

Informativo 
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Roraima 

25/03 p.13  Campi avançados do Projeto 

Rondon 

De Localização 

03/07 p.11  Projeto Rondon instala seus 

serviços em Brasília 

Informativo 

03/07 p.11  Atividades do Projeto Rondon Informativo 

21/07 p.3  Alunos da UFSM participarão do 

Rondon VIII-RCS 

Informativo 

04/08 p.11  Estudantes viajando em motos vêm 

em nome de Roraima homenagear 

S. Maria 

Declarativo 

11/08 p.3  Projeto Rondon em São Pedro do 

Sul 

Informativo 

17/08 Capa  Coordenador do Rondon vem hoje Informativo 

17/08 Contra

Capa 

 “Rondon” abre novas inscrições Informativo 

18/08 p.11  Problema maior do Projeto Rondon 

é o aproveitamento do material 

humano 

Avaliativo 

22/08 p.9  Coordenador Geral do Projeto 

Rondon veio falar sobre o Campus 

Avançado de Roraima 

Informativo 

31/08 Capa  Projeto Rondon De Localização 

01/09 p.11  Projeto Rondon: inscrições abertas 

para etapa nº nove 

Exortativo 

30/09 p.3  Projeto Rondon: reunião do PR-IX Exortativo 

18/11 p.3  Próxima etapa do Rondon será em 

Janeiro 

Informativo 

20/11 p.3  Nova relação de universitários do 

Rondon 

Informativo 

25/11 p.16  Universidade está realizando um 

seminário sobre Amazônia 

Informativo 

11/12 p.13  Universitários de extensão no 

Pro/IX 

Informativo  

17/12 p.3  Encontro de “campi” avançados Informativo 

31/12 p.14  Equipes de Santa Maria que vão 

atuar no Projeto Rondon 

Afirmativo 
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TABELA 2 – TÍTULOS DE ARTIGOS, COLUNAS E CADERNOS ESPECIAIS 

Ano Data Formato Pág. Título 

1968 

03/01 Artigo p.2 Rondonismo Reclamado 

18/01 Coluna: Pelo Pais e pelo 

Mundo 

Capa Êxito na “Operação Rondon” 

07/07 Segundo Caderno  Projeto Rondon: Uma realidade 

nacional 

11/07 Coluna: Universidade e 

Ensino 

p.2 Projeto Rondon 

19/07 Coluna: Universidade e 

Ensino 

p.2 Universitários participantes do Projeto 

Rondon em franca atividade 

05/07 Coluna: A Razão nos 

Municípios 

p.7 Projeto Rondon em São Gabriel 

27/11 Coluna: Universidade e 

Ensino 

p.3 Iniciada a preparação do Projeto 

Rondon – 3 

1969 

01/01 Matéria Especial 
- 

Oito anos de ensino universitário 

pioneiro – No Território de Roraima 

16/01 Coluna: Universidade e 

Ensino 

p.3 Projeto Rondon 

22/01 Coluna: Universidade e 

Ensino 

p.3 Projeto Rondon 

26/06 Coluna: Universidade e 

Ensino 

p.4 São os integrantes do Projeto Rondon 

para julho próximo 

05/07 Coluna: Universidade e 

Ensino 

p.3 Mercado de empregos para Roraima 

31/08 Matéria Especial - 2º 

Caderno 
- 

Em Roraima a Palavra de Ordem é o 

Desenvolvimento 

1970 

04/10 Coluna: Nosso Repórter na 

Amazônia  

p.25 Aqui o Brasil inicia o longo caminho 

do futuro 

10/10 Coluna: UFSM em Roraima p.10 Diretor da Educação elogia 

conhecimentos e aplaude humanismo 

da professora gaúcha 

20/10 Coluna: UFSM em Roraima p.14 Para o diretor da DEMA o Campus 

Avançado é uma excelente perspectiva 

do futuro 

22/10 Coluna: UFSM em Roraima p.8-9 Dr. Magalhães: Pregação dos técnicos 

de Santa Maria não é em vão 

1971 

23/01 Matéria Especial 
- 

Esta universitária conta o que viu na 

Amazônia 

19/06 Coluna: Gente que é Notícia p.6 Projeto Rondon 

12/07 Coluna: Gente que é Notícia p.7 Projeto Rondon 

14/07 Coluna: Gente que é Notícia p.6 Projeto Rondon 

03/09 Coluna: Utilidade pública p.7 Projeto Rondon 

15/09 Coluna: Utilidade pública p.7 Projeto Rondon 

19/09 Coluna: Utilidade pública p.7 Projeto Rondon 

08/10 Coluna: Utilidade pública p.7 Projeto Rondon 

22/10 Coluna: Utilidade pública p.7 Projeto Rondon 

14/11 Suplemento Especial 
- 

“Campus” de Roraima – Um abraço de 

integração de 5.000 quilômetros 

30/12 Coluna: Utilidade pública p.7 Projeto Rondon 
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TABELA 3 – OPERADORES DE AGENDAMENTO POR ANO/MÊS 

 

Ano Ano de 1968 
Total 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov Dez 

Quantidade 3N 

1 C 

1 A 

 

  1N 2N 2N 9N 

2C 

1A 

1 E 

  4N  

1C 

1N 

 
22N 

4C 

2A 

1E 

Avaliativo     1  5     1 7 

Afirmativo     1        1 

Declarativo    1   1      2 

Informativo 1     2 3   4   10 

Localização 2            2 

Exortativo             0 

              

Ano Ano de 1969 
Total 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov Dez 

Quantidade 3N 

2C 

1E 

1N 2N 2N 2N 6N 

1C 

9N 

1C 

11N 

 

1E 

2N 4N 5N 3N 50N 

4C 

2E 

Avaliativo 1   1  2 1 6  3 4  18 

Afirmativo    1    1  1 1 1 5 

Declarativo   1  1  2 2 1   1 8 

Informativo 1 1   1 3 6 2 1   1 16 

Localização   1          1 

Exortativo 1     1       2 

              

Ano Ano de 1970 
Total 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov Dez 

Quantidade   1N 2N 2N 2N 1N 2N  12N 

3C 

1A 

2N 4N 28N 

3C 

1A 

Avaliativo    1  1    3  1 6 

Afirmativo       1   1   2 

Declarativo   1       3   4 

Informativo    1 2 1  2  4 1 2 13 

Localização          1 1  2 

Exortativo            1 1 

              

Ano Ano de 1971 
Total 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov Dez 

Quantidade 3N 

 

1E 

3N 1N    

1C 

3N 

2C 

7N 2N 

3C 

 

2C 

3N 

 

1E 

3N 

1C 
25N 

9C 

2E 

Avaliativo 1 1      1     3 

Afirmativo            1 1 

Declarativo        1     1 

Informativo 2 2     3 4   3 2 16 

Localização   1     1     2 

Exortativo         2    2 

Legenda: N = Notícia, C = Coluna, A = Artigo, E = Matéria Especial / Caderno Especial 
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TABELA 4 – OPERADORES DE AGENDAMENTO POR MÊS 

 

OPERADORES DE AGENDAMENTO POR MÊS 

Mês / 

Operadores 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov Dez 
Total 

Avaliativo 2 1  2 1 3 6 7  6 4 2 34 

Afirmativo    1 1  1 1  2 1 2 9 

Declarativo   2 1 1  3 3 1 3  1 15 

Informativo 4 3  1 3 6 12 8 1 8 4 5 55 

Localização 2  2     1  1 1  7 

Exortativo 1     1   2   1 5 

TOTAL 9 4 4 5 6 10 22 20 4 20 10 11 125 

 

 


