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RESUMO 

 

Este estudo centra-se em verificar a cobertura jornalística realizada pelos jornais A 

Razão e Diário de Santa Maria a partir do material produzido pela assessoria de 

imprensa da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Busca-se, assim, identificar os 

valores-notícia e procedimentos discursivos adotados por estes veículos em sua 

produção diária sobre a temática educação e/ou ensino. Assim como sobre a própria 

instituição. A leitura analítica compreende o período que antecedeu as eleições de 2014, 

especificamente de 1º de setembro a 4 de outubro. Para tanto, buscou-se fundamentação 

teórica em autores como Patrick Charaudeau na abordagem do discurso político e a 

relação deste campo com o setor midiático. Também destacam-se Nelson Traquina com 

os critérios de noticiabilidade e valores-notícia, e Jorge Duarte com a teoria e 

características técnicas de uma assessoria de imprensa. Com essa pesquisa foi possível 

identificar as características distintas na produção e abordagem dos jornais sobre o tema 

analisado, especialmente no que se refere à utilização de releases e a apuração das 

pautas. 

 

Palavras-chave: Assessoria de imprensa. Discurso político. Critérios de 

noticiabilidade.Valores-notícia. Jornalismo opinativo 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyzing the news coverage carried by newspapers A Razão and 

Diário de Santa Maria from the informative material produced by the 8th Coordenadoria 

Regional de Educação's (8ª CRE) press office. Thus, we seek to identify the news 

values and discursive construction of these newspapers in their daily production when it 

comes to the subject of Education as well as the 8ª CRE. Our descriptive and analytical 

interpretation of the material covers the period leading up the 2014 elections, 

specifically from the 1st of September to the 4th of October. The theoretical discussion 

is made from authors such as Patrick Charaudeau with the political discourse and the 

relationship of this field with the media sector, Nelson Traquina with the criteria of 

newsworthiness and news values, and Jorge Duarte with theory and technical 

characteristics of a press office. Analysis made possible to identify distinct approach in 

the production of newspapers, especially regarding the use of press releases and 

journalistic verification. 

Keywords: Press office. Political discourse. Newsworthiness. News values. Opinion 

journalism 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes mudanças na sociedade não se refletem apenas na maneira como 

os indivíduos comunicam entre si, não se restringem apenas às relações entre esses 

indivíduos. A velocidade e o grau de transformações que utilizamos e conhecemos para 

comunicar também promovem novas formas de comunicação e interação entre 

empresas, organizações e diferentes órgãos que integram a sociedade. Assim, um 

número cada vez maior de instituições, públicas ou privadas, percebe a necessidade de 

se adaptar e a importância de qualificar a comunicação interna e externa. Nesse sentido, 

a implantação de assessorias de imprensa mostra-se como uma alternativa e prática 

recorrente por parte das organizações, objetivando visibilidade e legitimação do 

assessorado. Neste cenário, buscamos observar a cobertura realizada pelos jornais A 

Razão e Diário de Santa Maria sobre a temática Educação e/ou Ensino, especificamente 

no que se refere às escolas públicas estaduais, a partir de material produzido pela 

assessoria de imprensa da 8ª Coordenadora Regional de Educação (8ª CRE). 

Assim, pretendemos realizar uma leitura analítico-descritiva do material 

produzido pelos jornais diários e, dessa forma, identificar os critérios de noticiabilidade 

e valores-notícia utilizados na produção do discurso jornalístico quando as instituições 

estaduais de ensino e a 8ª CRE apresentam-se em pauta. Ainda, buscamos comparar os 

materiais produzidos e assim, identificar e apontar se há, por parte dos jornais, a 

utilização dos releases como material noticioso ou este tipo de material limita-se a uma 

possível sugestão de pauta. 

A fim de delimitar o campo de estudo definimos como objetos da pesquisa, 

então, a assessoria de imprensa da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, além dos 

jornais A Razão e Diário de Santa Maria. A escolha por estes dois veículos impressos se 

dá pelo fato de serem os dois jornais diários produzidos na cidade e com características 

distintas. A Razão, em circulação desde 9 de outubro de 1934 e adquirido pela família 

De Grandi em 1982,caracteriza-se por ser um veículo jornalístico tradicional. Do outro 

lado, o Diário de Santa Maria começa a circular na cidade no dia 19 de junho de 2002 

com uma proposta gráfica diferenciada. Mantido pelo Grupo RBS o jornal apresenta, 

hoje, consolidada relevância e expressão enquanto produção jornalística.  
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A escolha da assessoria de imprensa da 8ª CRE como objeto de estudo surge a 

partir do momento em que, como acadêmica de jornalismo, tivemos possibilidade de 

realizar estágio na instituição e, a partir dessa experiência, identificar as especificidades 

da área e do trabalho em assessoria. O caráter político que acompanha o trabalho, tanto 

da assessoria, por se tratar de uma instituição estadual que trabalha a educação pública, 

quanto na abordagem dos jornais diários fica evidente, seja ao abordar o tema política 

de forma direta ou na postura e perfil editorial de cada veículo. Daí também o interesse 

em observar a repercussão do tema Educação nos jornais impressos da cidade, 

especialmente durante o período que antecedeu as eleições de 2014, em que foram 

definidos os nomes para presidente, governador, deputados estadual, federal e senador.  

A possibilidade de realizar um trabalho inédito, visto que esta é a primeira 

oportunidade em que as atividades da assessoria de imprensa da coordenadoria se 

apresentam como objeto de estudo também motivou essa pesquisa. Dessa forma, busca-

se produzir um material que sirva como histórico e referencial teórico para o campo do 

jornalismo, sobretudo em assessoria de imprensa em instituições públicas e que possa 

ser utilizado para consultas posteriores. 

Destacamos a relevância do tema da pesquisa trazendo o Trabalho Final de 

Graduação de Priscilla Caroline de Paula Souza (2008), da Universidade Federal de 

Viçosa, intitulada: A importância da assessoria de imprensa nas organizações: um 

diagnóstico da comunicação do Supermercado Escola. Este estudo serviu como base 

para esta pesquisa no que se refere ao referencial teórico, no qual é possível perceber o 

papel e importância do trabalho de uma assessoria de imprensa bem estruturada. Já a 

dissertação de mestrado do professor e mestre em Ciências da Comunicação pela 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Carlos Alberto Badke (2007), com o título: 

Procedimentos discursivos nos jornais diários de Santa Maria: uma leitura analítica 

das manchetes e editoriais no período das eleições municipais de 2004, serviu como 

referência para uma melhor compreensão do contexto histórico, político e midiático de 

Santa Maria além da história e importância dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria 

na cidade.  

Buscamos em autores como Patrick Charaudeau, Nelson Traquina, Jorge Duarte, 

entre outros, embasamento para contextualizar o assunto dessa pesquisa e, dessa forma, 

apresentamos alguns conceitos que estruturam e dão suporte teórico ao estudo. 

Inicialmente tratamos da assessoria de imprensa e suas especificidades, como: histórico, 



11 

 

desenvolvimento, funções e perfil do profissional, produtos e serviços de uma 

assessoria, entre outras características próprias do trabalho. Em seguida, abordamos as 

características das notícias, como os critérios de noticiabilidade e valores-notícia, que 

nos guiaram durante a análise do conteúdo selecionado. Também destacamos o papel do 

jornalista como selecionador da notícia ao tratarmos da Teoria do Gatekeeper. Na 

sequência, o discurso político na mídia e o gênero opinativo também foram trabalhados. 

Para atingirmos satisfatoriamente nossos objetivos, adotamos como método para 

nossa pesquisa a análise de conteúdo. Dessa forma, apresentamos o corpus da pesquisa, 

assim como o processo de leitura-analítica dos materiais publicados durante o período 

selecionado para observação. Assim, trazemos nas considerações finais nossos 

apontamentos sobre os resultados obtidos nesta análise. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Assessoria de imprensa (AI) 

 

Como esclarece Chaparro (2003, p.33), o jornalista americano Ive Lee é 

indiscutivelmente, considerado o criador da atividade que conhecemos e denominamos 

hoje como assessoria de imprensa. Em 1906, contratado por John Rockefeller, famoso 

empresário dos Estados Unidos cuja relação com a população e a mídia estava cada vez 

mais conturbada, Lee elaborou um projeto inovador com o objetivo de reverter a odiada 

imagem de seu cliente e estabelecer uma relação de confiança com os veículos de 

comunicação. Para isso, criou uma carta endereçada aos editores em que estabelecia as 

diretrizes dessa relação e onde se lia trechos como: 

 

Todo nosso trabalho é feito às claras. Pretendemos fazer a divulgação de 

notícias. [...] Maiores detalhes, sobre qualquer questão, serão dados 

prontamente. [...] Nosso plano é divulgar, prontamente, para o bem das 

empresas e das instituições públicas, com absoluta franqueza, à imprensa e ao 

público dos Estados Unidos, informações relativas a assuntos de valor e de 

interesse para o público (LEE apud CHAPARRO; in DUARTE, 2003, p.36).  

 

 

Este modelo americano se popularizou rapidamente, chegando ao Brasil na 

década de 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek quando “para aqui 

convergiam, com prioridade estratégica, os investimentos das grandes multinacionais” 

trazendo consigo “as relações públicas profissionalizadas e as práticas de assessoria de 

imprensa” (CHAPARRO; in DUARTE, 2003, p.41). 

Duarte (2007) afirma que a comunicação é a “energia que dá vida às 

organizações” e deve, portanto, ser bem planejada e administrada a fim de obter-se a 

eficiência desejada e garantir a sobrevivência das organizações neste ambiente de 

constante evolução, mudanças e inovações que é o campo da comunicação. Nesse 

sentido, autores como Chaparro (2003) e Kopplin & Ferraretto (2009) destacam a 

urgência por parte das organizações, instituições - públicas e privadas - em estabelecer 

um canal eficiente de comunicação com o público externo, veículos de comunicação e 

imprensa em geral.  
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Noticiar se tornou a mais eficaz forma de agir no mundo e com ele interagir, as 

relações com a imprensa passaram constituir preocupação prioritária na 

estratégia das instituições, tanto as empresariais quanto as governamentais, 

para as interações com a sociedade (CHAPARRO; in DUARTE, 2003, p.33). 

 

 

 Da mesma forma, o Manual de Assessoria de Imprensa da Federação Nacional 

dos Jornalistas (2007) reconhece que 

 

Diante de tantas mudanças, empresas públicas e privadas não podem mais 

permanecer na penumbra, sem prestar contas de seus atos aos cidadãos 

brasileiros. E é nesse contexto que o jornalista que atua em assessoria de 

imprensa passa a exercer um papel essencial, pois é ele o profissional 

capacitado a preencher as lacunas entre os poderes públicos, a iniciativa 

privada e o terceiro setor com os meios de comunicação e, consequentemente 

com a própria sociedade (FENAJ, 2007, p.5). 

 

 

Assim, para administrar o fluxo de informações entre essas diferentes áreas da 

sociedade é que as instituições reconhecem cada vez mais exigência de profissionais 

habilitados e qualificados para a realização deste trabalho e, consequentemente, a 

necessidade de implantação das assessorias de comunicação social (ACS)1, responsáveis 

por realizar um planejamento e definir as estratégias comunicacionais nas áreas do 

jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Por este motivo, defende a 

Fenaj (2007, p.9) que esta função deve “ser exercida privativa e exclusivamente por 

jornalistas habilitados”. 

Como esta pesquisa concentra-se em um estudo no campo do jornalismo, 

esclareceremos o trabalho e funções correspondentes a essa área dentro de uma ACS, 

representada pela assessoria de imprensa, onde 

 

Uma das atribuições fundamentais do assessor de imprensa é, assim, a       

intermediação das relações entre o assessorado e os veículos de comunicação, 

tendo como matéria-prima a informação e como processo sua abordagem na 

forma de notícia (FERRARETTO; KOPPLIN, 2009, p.11). 

 

                                                           
1 Assessoria de Comunicação Social: tem como função coordenar “atividades de comunicação entre um assessorado e seus 

públicos e estabelecendo políticas e estratégias que englobam iniciativas nas áreas do jornalismo, relações públicas e publicidade 

e propaganda” (FERRARETTO; KOPPLIN, 2009, P.9). Sendo a área das relações públicas (RP) responsável pela “criação, 

planejamento e execução de programas de integração interna e externa” (p.13), como eventos e festividades. Na área da 

publicidade e propaganda (PP), o profissional trabalha com a criação e execução de peças publicitárias e propagandas, campanhas 

promocionais, estudos mercadológicos (p.14). 
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2.1.1 Produtos e serviços de uma AI 

Quanto aos produtos e serviços oferecidos por uma assessoria de imprensa, 

Duarte (2003) esclarece que estes apresentam maior diversidade em suas possibilidades 

devido à ação integrada das diferentes áreas da comunicação. Se antes o objetivo era 

apenas expor o cliente na mídia, agora, passa a existir um pensamento e planejamento 

estratégico para que isso ocorra independente do objetivo desejado com essa exposição. 

Como conseqüência, as atividades atribuídas ao profissional aumentam.  

Assim, “embora a divulgação jornalística permaneça a forma de atuação mais 

habitual do assessor de imprensa, é possível identificar uma séria de outras 

contribuições” (DUARTE, 2003, p.237). 

 

O que propomos é que o assessor de imprensa utilize seu conhecimento técnico 

e agir ético para agregar valor, criar e administrar e informativos de uma 

organização. [...] Por sua ação de mediador, o assessor pode não apenas 

aumentar a presença das fontes na imprensa, mas também democratizar o 

acesso da sociedade à informação, iluminar o contexto em que a organização 

está inserida para os dirigentes e estimular o envolvimento dos empregados 

com as questões que lhes afetam (DUARTE, 2003, p.237). 

 

 

Dessa forma, Duarte (2003) elabora diversas possibilidades de produtos e 

serviços que, se adotados por uma assessoria de imprensa e “adaptados às condições e 

cultura locais” (p.238), podem contribuir de forma significativa e satisfatória para 

atingir os objetivos da organização ou assessorado. A seguir, destacamos essas 

atividades, com as definições apresentadas pelo autor, e que são realizadas pela 

assessoria de imprensa da 8ª CRE. São elas: 

 

 Acompanhamento de entrevistas: o assessor de imprensa (AI) deve 

acompanhar as entrevistas do assessorado ou membro da organização. Isso 

permite ao assessor verificar o desempenho da fonte, os interesses do jornalista, 

ajuda a resolver algum problema ou dúvida e também evita armadilhas do 

entrevistador ou erros do entrevistado. 

 

 Administração da AI: para qualificar o trabalho e a imagem da assessoria de 

imprensa perante outros setores da organização, é necessário que o assessor 

tenha bom trânsito e relacionamento em todos os níveis hierárquicos, noções de 
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administração, estratégia empresarial, planejamento, conhecimento da cultura e 

da história da organização e dos papeis de poder dos integrantes. Além disso, o 

assessor passa a ser um gestor de recursos humanos, materiais e financeiros de 

sua área, elaborando orçamentos, projetos, escalas de trabalho, avaliações. 

 

 Apoio a eventos: esta é uma atividade típica das relações públicas, mas 

normalmente reúne outros profissionais de comunicação. O assessor pode 

colaborar ainda durante o planejamento, orientando quanto as prioridades e 

interesses dos veículos de comunicação, como local e horário de abertura, 

coletivas de imprensa, presença de personalidades ou discussão e temas que 

possam despertas a atenção dos jornalistas. A recepção e encaminhamento de 

repórteres, elaboração de convites e releases são tradicionais nessas ocasiões. 

 

 Apoio a outras áreas: o jornalista pode colaborar na elaboração do roteiro de 

audiovisual ou na discussão sobre a publicidade institucional, na elaboração de 

folders, na forma de lançamento de um produto ou serviço ou na elaboração da 

política de comunicação. 

 

 Arquivo de material jornalístico: fotos, folders, material publicitário, vídeos, 

documentos, relatórios, recortes, etc., devem ser arquivados adequadamente de 

maneira que possam ser localizados com facilidade e, assim, tornar eficiente o 

trabalho da equipe. 

 

 Artigos: seu conteúdo é basicamente opinativo e interpretativo e, em geral, 

oferece uma análise sobre assunto de interesse público. Possibilita a 

apresentação, discussão, aprofundamento de um assunto de interesse da 

organização, podendo ser publicado na íntegra. Entrevistas, palestras, roteiro ou 

texto prévio fornecido pela fonte são bons pontos de partida para elaborar o 

texto. 

 

 Atendimento a imprensa: é fundamental uma relação transparente, cordial e 

eficiente com os jornalistas. Para isso, é preciso atender de forma rápida, 

personalizada e permitir o acesso a fontes de informações qualificadas. Dessa 

forma, o assessor se torna a principal referência entre os jornalistas. 
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 Banco de dados: o assessor pode manter seu próprio sistema, estruturado de 

acordo com as informações que recebe de várias fontes, incluindo a imprensa, e 

utilizá-lo como subsídio na rotina de trabalho. 

 

 Clipping e análise do noticiário: consiste em identificar diariamente na 

imprensa as citações e material produzidos pela assessoria sobre a organização, 

organizá-las e encaminhá-las para conhecimento dos interessados. Geralmente 

os recortes são colados em folhas padronizadas contendo informações sobre o 

veículo, data, página de publicação e demais dados considerados importantes. 

Esse material será fundamental para registro histórico da organização, do 

trabalho da assessoria ou também facilitar a localização das informações. O 

trabalho é realizado pelo próprio assessor, alguém da equipe ou estagiários. 

 

 Contatos estratégicos: para evitar que a relação com a imprensa se resuma 

apenas aos releases, o assessor deve manter contatos regulares com as redações 

visando às seguintes finalidades: 

 

Administrativa: manter atualizadas informações como nomes e funções dos 

jornalistas, endereços, telefones, e-mail, veículos de atuação e editorias de 

interesse. 

 

Operacional: atualizar-se sobre a estrutura interna, horários de fechamento, 

identificação das pessoas responsáveis pela seleção das pautas. 

 

Pauta: o fornecimento de pautas e informações interessantes e personalizadas é 

o melhor serviço que um assessor de imprensa pode prestar ao jornalista, sendo 

o envio de releases é a forma mais tradicional de contato. Também há a 

possibilidade de contato por meio conversa direta com a imprensa. 

 

Prospecção: informações e comentários obtidos de maneira informal pelo 

assessor em conversa com colegas e parceiros sobre como a organização está 

sendo vista, boatos em circulação e repercussão do trabalho. 
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Manutenção do bom relacionamento: indispensável, não apenas com editores 

e repórteres, mas também com estagiários. Conquistada a longo prazo por meio 

da transparência e ética profissional. 

 

 

 Dossiê: reunião de material sobre determinado tema que serve para informar o 

assessorado ou o jornalista. Serve de subsídio para a produção de uma 

reportagem, artigo, entrevista, etc. 

 

 Encontros fonte e jornalista: sem um tema definido, necessariamente. A 

conversa serve para aproximar o assessorado do veículo. Também podem ser 

combinadas visitas às redações. 

 

 Entrevistas coletivas: limita-se a casos extraordinários para transmitir 

informações relevantes e de interesse público imediato. Ou, ainda, quando 

muitos jornalistas procuram a organização ao mesmo tempo, geralmente em 

situações emergenciais. 

 

 Fotos: servem para acompanhar os releases, disponibilização na internet, 

produção de publicações institucionais, em relatórios dirigidos ao público 

externo e emergências em geral. 

 

 Jornal mural: pode ser utilizado pelo assessor na comunicação interna, com 

recortes de notícias veiculadas na imprensa sobre a instituição, ou também 

produzir material específico para este tipo de divulgação. 

 

 Levantamento de pautas: tarefa indispensável para o trabalho diário do 

assessor de imprensa. Reuniões de diretoria, de planejamento, encontros 

informais, documentos setoriais, conversas com empregados e técnicos podem 

são situações em que se podem identificar assuntos interessantes para pautas. O 

assessor também deve criar e manter uma rede de informantes na organização 

para que esteja atualizado e atento ao que pode interessar à imprensa. 
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 Mailing ou cadastro de jornalistas: lista de jornalistas e veículos de interesse 

de determinada assessoria. O mailing deve ser atualizado constantemente para 

manter sua eficiência. 

 

 Nota oficial: documento distribuído à imprensa em forma de declaração, 

posicionamento oficial ou esclarecimento sobre assunto relevante, urgente e de 

grande repercussão e interesse público. Reduz a chance de boatos, dúvidas ou 

pressão por informações. 

 

 Pauta: partindo de uma AI, caracteriza-se como um assunto que pode ser 

sugerido a um ou mais jornalistas com a intenção de que vire notícia. O release é 

um tipo de sugestão de pauta. Boletim de sugestões de pauta: conjunto de 

assuntos que podem se transformar em notícia. Pode ser organizado no formato 

newsletter, com resumo em algumas linhas sobre cada assunto. 

 

 Planejamento: é preciso estabelecer metas e estratégias de comunicação 

(interna e externa), e pensar as melhores formas de atingi-las, pois isso garantirá 

maior eficiência ao trabalho do assessor. Plano de comunicação: define ações 

para rotina e crises, prioridades, recursos humanos e materiais, sistema de 

avaliação, orçamento, explicita estratégias e instrumentos, estabelecendo os 

procedimentos em cada área. Plano de divulgação jornalística: documento 

setorial limitado às ações para relacionamento e divulgação de uma organização, 

pessoa, produto, serviço, ideia na imprensa. Pode incluir diagnóstico, especificar 

veículos prioritários, material necessário, metas e prazos. Plano para crises: 

ajuda a reduzir a margem de erros, a controlar a situação e o impacto negativo 

inesperado que uma crise pode causar. 

 

 Press-kit: conjunto de material, geralmente reunido em uma pasta ou envelope, 

enviado à redação ou distribuído aos jornalistas durante uma cobertura, 

lançamento ou coletiva, visita, que busca informar a respeito de determinado 

assunto. Pode conter um conjunto de releases, cartaz, cópias de documentos, 

bloco para anotações, caneta, folhetos, fotos, brindes, produtos. Deve despertar o 

interesse do jornalista, para uso imediato ou no futuro.  
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 Relatórios: são uma boa alternativa para avaliação permanente da atuação e 

demonstração dos resultados obtidos da AI. Podem ser produzidos após a 

conclusão de determinados projetos e ações ou até mesmo periodicamente.  

 

 Release: material distribuído à imprensa para sugestão de pauta ou divulgação 

gratuita. É o instrumento mais usual e tradicional de uma assessoria de imprensa 

e tem como objetivo informar ou chamar a atenção do jornalista para um assunto 

que possa tornar-se notícia. Redigido conforme as técnicas jornalísticas, supõe-

se, de interesse público, mas com o ponto de vista da organização ou fonte. É 

entendido como sugestão de pauta e não como notícia acabada, embora até possa 

ser veiculado na íntegra. O release deve ser avaliado na forma como é preparado 

(bom título, lide, tamanho adequado, padrão estético), pelo conteúdo (notícia 

que interesse ao jornalista para o qual será encaminhado), mas quando ao seu 

aproveitamento, poderá envolver questões como qualidade no relacionamento, 

de credibilidade e conhecimento da organização por parte do jornalista. 

 

 Site: o site pode tornar-se uma fonte regular de consulta e ser utilizado pelo 

jornalista sem sequer entrar em contato com a assessoria. É o local ideal para 

manter fotos, histórico, dados e estatísticas consolidadas sobre a organização e o 

setor em que atua. Deixe visível telefone, e-mail, e tudo que possa servir de 

subsídio. 

 

 Textos em geral: ainda que não seja sua atribuição original, é razoável que o AI 

contribua na redação, edição ou avaliação de discursos de dirigentes, texto para 

uma palestra, relatório, folheto ou mesmo organização de uma apresentação. 

Áudio e vídeo: por conta de seus conhecimentos, tanto da organização quanto da 

técnica de comunicação, o assessor pode contribuir para roteiros de áudio e 

vídeo do tipo informativo, documentário, institucional ou educativo. Também 

pode atuar na definição do projeto e na implantação de produtos como 

noticiários internos de TV e rádio. 

 

 Treinamento para fontes (Media training): não é incomum o entrevistado 

ficar nervoso diante do microfone ou da câmera e o próprio assessor pode 
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fornecer informações e treinamento básico. Entrevistas simuladas, orientações 

sobre peculiaridades da imprensa local, análise conjunta dos resultados obtidos 

em entrevistas ajudam a capacitar o assessorado e, consequentemente, melhorar 

o atendimento à imprensa. 

 

 Veículos jornalísticos institucionais: são instrumentos muito importantes na 

manutenção de fluxos eficientes de informação e assumem características e 

nomenclatura próprias (informativo, vídeo-jornal, newsletter, rádio interna, 

boletim digital, entre outros). 

 

Assim, Duarte (2003) apresenta os produtos e serviços, em uma espécie de guia, 

possíveis de ser implantados em uma assessoria de imprensa, e conclui: 

 

Não se pode esquecer, ainda, que o capital básico de um assessor é a 

credibilidade que possui com as fontes e jornalistas. Transparência, 

objetividade, agilidade, iniciativa, capacidade de identificar e criar demandas 

de apresentar alternativas para atendê-las são qualidades que permanecem mais 

importantes do que uma superestrutura (DUARTE, 2003, p.255). 

 

 

2.2As notícias: critérios de noticiabilidade e valores-notícia 

 

Traquina (2005, p.25), ao citar Thomas Patterson (1997), afirma que “a notícia é 

um relato altamente selecionado da realidade”. Ela é um espelho da nossa realidade e 

não o fato como realmente é em sua essência, isso porque é produzida pelo jornalista 

através dos “óculos” especiais2 do qual fala Pierre Bourdieu e que Traquina chama de 

“uma forma de ver”. Ambos os termos referem-se aos valores-notícia adotados pela 

comunidade jornalística. Como reforça Traquina (2005), ao citar Golding e Elliott 

(1978), estes possuem papel de destaque na cultura desses profissionais e podem 

contribuir para uma produção mais rápida e eficiente das notícias.  

                                                           
2  “Os jornalistas têm ‘lentes’ especiais através das quais vêem certas coisas e não vêem outras, e através das quais vêem as coisas 

que vêem da forma especial por e as vêem” (BOURDIEU, 1998, apud TRAQUINA, 2005, p.25). 
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Porém, o fato desses valores-notícia serem partilhados entre a comunidade 

jornalística de “diferentes sociedades democráticas” (TRAQUINA, 2005, p.26) resulta 

em uma maneira em comum de noticiar e acarreta aquilo que Traquina define como 

“jornalismo em pacote”: diferentes jornalistas e veículos de comunicação realizam a 

cobertura de um mesmo fato exatamente da mesma maneira. 

Sobre isso, Bourdieu afirma que “os produtos jornalísticos são muito mais 

parecidos do que o que geralmente se pensa. As diferenças mais óbvias, nomeadamente 

as tendências políticas dos jornais – as quais, de qualquer modo, devemos dizê-lo, se 

estão a tornar cada vez menos evidentes”. (BOURDIEU, 1998 apud TRAQUINA, 2005, 

p.26, grifo do autor). Assim, encontra-se nas notícias um modelo padrão e repetitivo. 

Isso ocorre, de acordo com Traquina, devido aos critérios de noticiabilidade e apresenta 

a seguinte definição:  

 
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 e, por 

isso, possuindo “valor-notícia(“newsworthiness”) (TRAQUINA, 2005, p.63). 

 

 

Nesse sentido, ao analisar três momentos históricos distintos – anos 70; anos 30-

40 e as primeiras décadas do século XVIII -, Traquina (2005, p.63) destaca os estudos 

de Mitchell Stephens (1988) sobre as “qualidades duradouras” das notícias e observa 

que os valores-notícia apresentam grandes semelhanças desde as “folhas volantes”3 

inglesas. Segundo Stephens, essas qualidades são: o extraordinário, o insólito, o atual, a 

figura proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte. 

O estudo pioneiro sobre valores-notícia foi realizado por Galtung e Ruge 

(1965/1993) apud Traquina (2005, p.69). Ao perguntarem-se: “como é que os 

acontecimentos se tornam notícia?”, os autores puderam identificaram doze valores-

notícia que Traquina (2005, p.69) apresenta da seguinte forma: 1) a freqüência, ou seja, 

a duração do acontecimento; 2) a amplitude do evento; 3) a clareza ou falta de 

ambiguidade; 4) a significância; 5) a consonância, isto é, a facilidade de inserir o 

“novo” numa “velha” ideia que corresponda ao que e espera que aconteça; 6) o 

inesperado; 7) a continuidade, isto é, a continuação como notícia do que já ganhou 

                                                           
3As “folhas volantes” inglesas surgiram no século XVIII.  Não eram publicações regulares e dedicavam-se, geralmente, a um tema 

apenas. Nas folhas volantes as notícias eram, acima de tudo, avisos moralistas e interpretações religiosas. 
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noticiabilidade; 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, isto é, o valor-notícia da proeminência do ator do 

acontecimento; 11) a personalização, isto é, a referência às pessoas envolvidas; e 12) a 

negatividade, ou seja, segundo a máxima “bad news is good news”. 

Traquina (2005), também utiliza os estudos de Mauro Wolf para conceituar os 

valores-notícia e diferenciá-los em valores-notícia de seleção e de construção. 

 

Para Wolf, os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os 

jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de 

escolher um acontecimento como candidato à sua transformação em notícia e 

esquecer outro acontecimento. [...] Estão divididos em dois subgrupos: a) os 

critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento 

em termos de sua importância ou interesse como notícia e, b) os critérios 

contextuais que dizem respeito ao contexto de produção da notícia. Os valores-

notícia de construção são qualidades de sua construção como notícia e 

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). 

 

 

 Na sequência, Traquina apresenta cada um dos valores-notícia e suas 

especificações. Assim, analisemos a seguir cada um deles. Iniciamos com os critérios 

substantivos de seleção da notícia apresentados pelo autor.  

O primeiro listado é a morte. Traquina afirma que este é “um valor-notícia 

notícia fundamental para esta comunidade interpretativa” (p.79) e que onde houver um 

acontecimento envolvendo mortes, haverá jornalistas. Para exemplificar, ele cita três 

acontecimentos distintos com grande repercussão por possuir a morte como valor-

notícia em comum: queda da ponte Entre-os-Rios, assassinato de seis empresários 

portugueses no Brasil e o ataque ao World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados 

Unidos. 

A notoriedade é outro valor-notícia apresentado pelo autor e afirma que quanto 

maior a importância ou destaque do ator principal do acontecimento possuir, maior a 

possibilidade de ele vir a se tornar notícia. Como exemplo o autor cita que um 

Presidente da República sempre será notícia, pois o que ele faz é relevante pelo cargo 

que ocupa.  

A proximidade, afirma Traquina, também é um importante valor-notícia para a 

comunidade jornalística, “sobretudo em termos geográficos, mas também em termos 
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culturais” (p.80). Assim como Galtung e Ruge, o autor também destaca a relevância 

como um valor-notícia e ressalta que quanto maior for o impacto do acontecimento na 

vida das pessoas, maior será sua noticiabilidade. 

Também é um valor-notícia fundamental para a comunidade jornalística a 

novidade. Por esse motivo, destaca o Traquina (2005), a tribo jornalística e os veículos 

de comunicação valorizam e têm especial interesse pela primeira vez, sendo essa uma 

questão que ocupa papel central no trabalho destes profissionais. 

Outro valor-notícia abordado é o tempo, em formas diferentes. O tempo como 

valor-notícia no sentido de atualidade e também utilizado para tratar de acontecimentos 

em dias e datas específicas, como celebrações, comemorações e aniversários. Outra 

forma em que o tempo é um valor-notícia adotado refere à durabilidade do 

acontecimento que, devido ao impacto causado nas pessoas e na comunidade pode se 

estender por um período maior. 

A notabilidade, ou seja, “a qualidade de ser visível, ser tangível” (p.82) também 

é um importante valor-notícia para a comunidade jornalística, de acordo com Traquina. 

Ele apresenta um exemplo dado pelo autor Walter Lippmann para explicar este valor-

notícia, que afirma que uma greve de operário ganha facilmente o status de notícia por 

sua tangibilidade. Já as condições, insatisfações e reclamações desses trabalhadores são 

pouco tangíveis e, por isso, mais difíceis de vir a ser notícia, segundo Traquina. A 

notabilidade como valor-notícia aparece, ainda, em outras formas. Um dos registros diz 

respeito à quantidade de pessoas envolvidas no acontecimento. E, citando Golding e 

Elliott (1978), Traquina afirma que quanto maior for o número de envolvidos ou quanto 

mais figuras notórias estiverem presentes, maior será a notabilidade do acontecimento. 

A inversão e o insólito também são outros fatores que determinam a notabilidade, 

segundo Traquina, e dizem respeito ao acontecimento atípico, inusitado. Por fim, a 

notabilidade também é definida com base nos fatores falha, como no caso de acidentes, 

e excesso/escassez quando tem o fator tempo atrelado a este registro. De acordo com o 

autor, assim como os outros registros de notabilidade estes funcionam “em função de 

uma norma ou padrão” (p.84). 

Traquina apresenta também o inesperado como outro valor-notícia fundamental 

para a comunidade jornalística. Algum acontecimento que pega a todos de surpresa e 

“provoca o caos na sala de redação” (p.84), e cita como exemplo o ataque ao World 

Trade Center, nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. 
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Outro valor-notícia igualmente importante é o conflito/controvérsia. A violência, 

tanto física quanto simbólica, como a exemplo de debates entre políticos. Nesse sentido, 

a infração também é valor-notícia com critério de noticiabilidade relacionado à 

violência e diz respeito ao não cumprimento de regras e leis. 

Para finalizar a lista dos valores notícia de seleção, como critérios substantivos, 

Traquina apresenta o valor-notícia escândalo. Ele cita o caso Watergate, em que o 

trabalho investigativo de dois repórteres do Whashington Post resultou na queda do 

então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 1974. 

Seguimos com a apresentação dos valores-notícia em Traquina (2005), agora, 

com os valores-notícia de seleção, subgrupo critérios contextuais. O autor inicia citando 

a disponibilidade como um critério contextual de seleção, que diz respeito possibilidade 

e facilidade de o jornalista realizar a cobertura do acontecimento. 

A noticiabilidade do acontecimento também se dá pelo critério equilíbrio e está 

ligado ao número de vezes que o veículo já noticiou determinado assunto. Outro critério 

contextual é a visualidade, em que o fato de haver um material visual – foto ou imagens 

– considerado relevante e com boa qualidade pode determinar a noticiabilidade de um 

acontecimento. 

A concorrência é mais um critério apresentado por Traquina (2005). Ele destaca 

que, na tentativa de se destacar entre os concorrentes, o jornalista e as empresas 

jornalísticas buscam o que os outros ainda não publicaram. É a busca pelo “furo”, pela 

notícia dada em primeira mão. E o último critério apresentado neste subgrupo é o dia 

noticioso. Como ressalta o autor, em referência a Molotch e Lester (1974), “há dias 

ricos em acontecimentos com valor-notícia e outros dias pobres em acontecimentos com 

valor-notícia” (p.90). Dessa forma, acontecimentos que normalmente não teriam espaço 

no jornal, podem vir a se tornar notícia, assim como outro planejado e definido 

anteriormente pode perder espaço para um acontecimento ainda mais relevante. 

Para encerrar este capítulo, apresentamos a seguir os valores notícia de 

construção, assim definidos por Traquina (2005): a simplificação, que objetiva a 

produção de um conteúdo de fácil compreensão e recepção, sem ambiguidade; a 

amplificação, que diz que “quanto mais amplificado for o ato, mais chances a notícia 

tem de ser notada” (p.91); a relevância, relacionada a necessidade de o jornalista 

demonstrar a importância do acontecimento para as pessoas; a personalização, que diz 

respeito à valorização das pessoas envolvidas no acontecimento; a dramatização, que 
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trata da valorização do lado emocional e aspectos críticos do acontecimento; e por fim, 

a consonância, que refere-se à necessidade de existir um contexto já conhecido pelo 

público receptor para que se aborde novos aspectos do acontecimento. 

 

2.3 O jornalista como selecionador da notícia 

Assim como Traquina (2005), Galtung e Ruge, Golding e Elliott (1978), entre 

outros, Alsina (2009) reconhece a importância do processo de produção, mas também 

ressalta o papel do jornalista como um selecionador dos acontecimentos que virão a se 

tornar notícia e “sua intervenção na realidade social que ele informa” (p.214). Dessa 

forma, afirma que “a seleção das notícias é, de fato, subjetiva”. (WHITE apud ALSINA, 

2009, p.215). 

Para esclarecermos em que momento ocorre a seleção por parte do jornalista e a 

influência da sua subjetividade devemos analisar, primeiramente, o termo utilizado por 

Alsina (2009) para denominar essa função desempenhada pelo jornalista: selecionador. 

O termo é uma tradução sugerida do autor para gatekeeper.  

O termo gatekeeper foi aplicado originalmente na psicologia, como destacam 

White (1950), Kunczik (2002) e Pena (2006). Em 1947, o psicólogo Kurt Lewin 

elaborou o conceito com o objetivo de analisar os “processos e tomada de decisões 

dentro dos grupos” (KUNCZIK, p.234) em seus estudos de comunicação interpessoal. 

White (1950) esclarece que o estudo do psicólogo observou que determinadas áreas dos 

canais de comunicação funcionavam como portões (gates), o que viria a definir o 

percurso de uma informação.  

Nesse sentido, White (1950) foi o responsável por introduzir a teoria do 

gatekeeper no campo de estudo do jornalismo. Este conceito, aplicado ao jornalismo, é 

apresentado por Pena (2006) como aquele que 

 

refere-se à pessoa que tem o poder de decidir se deixa passar a informação ou 

se a bloqueia. Ou seja, diante de um grande número de acontecimentos, só 

viram notícia aqueles que passam por uma cancela ou portão (gate em inglês). 

E quem decide isso é uma espécie de porteiro ou selecionador (o gatekeeper), 

que é o próprio jornalista. Ele é o responsável pela progressão da notícia ou por 

sua ‘morte’, caso opte por não deixá-la prosseguir, o que significa evitar a 

publicação (PENA, 2006, p.133). 
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Nessa perspectiva, Alsina (2009, p.215) observa que White partiu das seguintes 

ideais iniciais para relacionar a teoria com a área jornalística:  

 

1) A difusão de notícias se faz através de canais ou cadeias 

2) Nessas cadeias existem alguns pontos, porta ou diques por onde as notícias 

podem passar ou ficar retidas.  

 

Assim, White (1950) analisou o fluxo de notícias e informações que chegavam à 

redação de um jornal e buscou identificar os motivos que levavam o jornalista a 

selecionar determinadas notícias em detrimento de outras. 

O gatekeeper escolhido para seu estudo de caso foi um jornalista americano de 

quarenta e poucos anos, com 25 anos de experiência jornalística. “Mr. Gates”, como foi 

apelidado, atuava como editor de um jornal de porte médio em uma cidade de cem mil 

habitantes do meio-oeste americano.  

Durante uma semana, Mr. Gates fez anotações sobre os motivos que o levaram a 

descartar cada uma das notícias que chegaram até ele neste período. White constatou 

que nove em cada dez notícias eram rejeitadas. Entre as 1.333justificativas apresentadas 

por Mr. Gates para recusar determinadas notícias, a maior parte ocorria pela falta de 

espaço. Depois, por serem consideradas repetidas ou não apresentavam interesse 

jornalístico. Ainda, ficavam de fora as notícias que não correspondiam à área de 

interesse do jornal e as que chegavam mais tarde ao longo do dia na redação. 

Após analisar essas anotações, White constatou que a seleção das notícias era 

feita com base na subjetividade do jornalista. 

 

It is only when we study the reasons given by Mr. Gates for rejecting almost 

nine-tenths of the wire copy […] that we begin to understand how highly 

subjective, how reliant upon value-judgments based on the “gate keepers's” 

own set of experiences, attitudes and expectations the communication  of 

“news” really is. (WHITE apud HARPER, 1974, p.132).4 

 

 

Alsina (2009) afirma que a teoria do gatekeeper já foi muito contestada. 

 
A principal crítica que poderia ser-lhe feita é que o procedimento de seleção e a 

elaboração de notícias, não devem ser considerados como fases isoladas, mas 

                                                           
4 “É somente quando estudamos as razões apresentadas pelo Sr. Gates para rejeitar nove décimos das notícias [...] é que 

começamos a entender o quanto a seleção das notícias é subjetiva e dependente do juízo de valor do próprio jornalista, com base 

em suas experiências, atitudes e expectativas”. 
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como resultado da interação de vários agentes: as fontes de informação, o 

público e o jornalista como membro de uma organização que impõe uma 

modalidade de produção (ALSINA, 2009, p.217). 

 

  

 Sobre este último aspecto, Alsina (2006) destaca que a linha política e editorial 

do veículo de comunicação pode ter papel central na seleção e escolha do 

acontecimento como notícia. O autor cita Mauro Wolf ao fazer referência aos estudos de 

Warren Breed, que identificaram que o contexto da empresa na qual o jornalista está 

inserido exerce maior influência sobre suas escolhas. 

No entanto, Breed, citado por Pena (2006), também afirma que, na maioria dos 

casos, os jornalistas gozam de uma autonomia profissional, o que abre espaço para ele 

atuar como selecionador. De acordo com o autor, são cinco situações que possibilitam 

essa liberdade. 

 Uma política editorial pouco ou mal estruturada, com normas nem sempre tão 

claras, é um dos fatores que contribuem para um maior poder de decisão do jornalista. 

Outro fator é o caráter das rotinas de produção das notícias, que nem sempre possibilita 

que os chefes exerçam total controle. Assim, “o jornalista pode privilegiar determinado 

entrevistado ou dar enfoque a um assunto” (PENA, 2006, p.137). 

 O terceiro fator refere-se ao domínio do jornalista por determinado assunto, o 

que para Breed, citado por Pena (2006), faria o chefe “pensar duas vezes antes de 

interferir na reportagem” (p.137). Também, o jornalista poderia pressionar os superiores 

com a possibilidade de um furo. E, por fim, o quinto fator diz respeito ao status do 

jornalista no meio profissional. Quanto mais alto for esse status, maiores as chances de 

ele fugir das normas impostas pelas chefias. 

 

2.4 Discurso político 

Charaudeau (2006) destaca o fato de diversas áreas do conhecimento dedicarem-

se ao estudo e análise do discurso político, cada qual se apropriando deste fenômeno e o 

tratando como absoluto. O autor também afirma que quando se fala em discurso 

político, devemos ter em mente que este deve ser observado dentro de um campo 

específico de práticas como uma maneira de organizar a linguagem no que diz respeito a 

seu uso e efeitos psicológicos e sociais. O sentido é atribuído às palavras baseado em 
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ideias e conhecimentos “pré-adquiridos”, por essa razão, o discurso político não deveria 

desconsiderar a interdiscursividade de quem o transmite. Nesse sentido, destacamos que 

 

Toda palavra pronunciada no campo político deve ser tomada ao mesmo tempo 

pelo que ela diz e não diz. Jamais deve ser tomada ao pé da letra, numa 

transparência ingênua, mas como resultado de uma estratégia cujo enunciador 

nem sempre é soberano (CHARAUDEAU, 2006, prólogo). 

 

Assim, contata-se que o uso da palavra no discurso político “intervém no espaço 

de persuasão (grifo do autor) para que a instância política possa convencer a instância 

cidadã dos fundamentos de seu programa e das decisões que ela toma ao gerir os 

conflitos de opinião em seu proveito” (CHARAUDEAU, 2006, p.21). Nessa 

perspectiva, Pinto (2006) faz refletir: “o que é o discurso político, se não uma repetida 

tentativa de fixar sentidos em um cenário de disputa?” (p.80). 

Ao abordar o ato de linguagem, Charaudeau (2006) trata das relações de poder 

estabelecidas entre os sujeitos durante o processo de comunicação e apresenta três 

princípios que, segundo ele, compõem essa troca social. São eles: princípio de 

alteridade (sem a existência do outro não há consciência e si); princípio de influência: 

nessa aproximação, o sujeito faz com que o outro pense, diga ou aja de acordo com sua 

intenção; princípio de regulação: quando o outro também tem seu projeto de influência, 

sendo que este (o projeto) “adquire certo poder de ação” (p.17). 

Da mesma forma, o sujeito-alvo é colocado em uma posição de dominado, o 

sujeito de autoridade em uma posição dominante e os dois em uma relação de 

poder. Assim, pode-se dizer que todo o ato de linguagem está ligado à ação 

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

que constroem simultaneamente o vínculo social (CHARAUDEAU, 2006, 

p.17). 

 

Acerca do setor midiático e seu papel na sociedade, o autor afirma que este tem 

a função de “regulamentar a informação” (2006, p.21), possibilitando que ela alcance 

tantos cidadãos quanto for possível e concedendo-lhes o poder de opinião. Pois, como 

afirma Pinto (2006) “a política se legitima na fala de cada um de nós” (p.79). A autora 

afirma que o discurso político é uma tentativa de consolidar sentidos e a urgência para 

que isso aconteça é especialmente observada e identificada durante as campanhas 

eleitorais.  
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Charaudeau aborda, ainda, o funcionamento dos diferentes setores em interação, 

como o midiático e o político e, a respeito destes, define como uma “relação 

contraditória” (2006, p.29).  Isso porque, na busca pela informação, os jornalistas 

aproximam-se do mundo político, frequentando espaços onde circulam, se reúnem ou 

atuam os políticos. Porém, a fim de manter a credibilidade, do profissional, do veículo, 

buscam afastar sua imagem da do poder político “para provar aos cidadãos que são 

independentes e estão imunes à influência política, pois existe sempre a suspeita do 

jornalista a serviço do poder estatal” (CHARAUDEU, 2006, p.29). 

Ainda sobre o setor midiático, Charaudeau alerta que “ao nos interrogarmos 

sobre as mídias, devemos começar por verificar quem informa, com quais intenções e 

procedimentos” (p.282). Nesse sentido, esclarece que os produtores da informação, 

dentre inúmeros fatos como: catástrofes naturais, guerras, conflitos e, também, da 

agenda política determinada por declarações dadas, decisões e ações tomadas, 

selecionam o que será notícia. Após, os fatos são hierarquizados e apresentados ao 

público. Nessa perspectiva, Maingueneau (2004) afirma que as produções midiáticas 

desempenham um papel essencial, sendo uma marca da nossa sociedade atual. 

No entanto, os veículos de comunicação, como qualquer empresa, necessitam de 

subsídios financeiros para se manterem – por meio da venda de exemplares ou espaços 

direcionados à publicidade – e isso se reflete em uma “concorrência comercial” 

(CHARAUDEAU, 2006, p.283), em que buscam seduzir o receptor. Portanto, “como 

atingí-lo senão utilizando estratégias discursivas passíveis de atrair a atenção do 

público, cativando seu interesse, solicitando sua emoção e apresentando explicações que 

deveriam ser compreendidas por todos?” (CHARAUDEAU, 2006, p.284). 

Segundo o autor, as mídias constroem, por meio de sua narrativa, uma “verdade 

verossímil”, “comentando os acontecimentos com explicações sem perspectiva 

histórica, convertendo o debate público em espetáculo dos conflitos de opinião e em 

teatro no qual se misturam problemas domésticos e problemas públicos” (p.285).  

 

2.5 A presença da opinião no jornal 

 Melo (2003) afirma que “desde os primeiros tempos, o jornalismo tem 

procurado influenciar o homem (...) O jornal esforça-se abertamente por influenciar seus 

leitores através de seus artigos, editoriais, caricaturas e colunas assinadas” (p.28). Dessa 
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forma, também compõem o corpus dessa análise artigos publicados nos jornais A Razão 

e Diário de Santa Maria dentro do período que estabelecemos para observação. Nesse 

sentido, consideramos relevante trazermos para nossa fundamentação teórica alguns 

apontamentos acerca do gênero opinativo, com enfoque para o artigo.  

Melo (2003) toma como base a classificação realizada por Luiz Beltrão. No 

entanto, ressalta alguns aspectos que, no ponto de vista do autor, apresentam 

incoerências. Por esse motivo, ele busca propor uma classificação para os gêneros 

jornalísticos utilizados no Brasil. Assim, parte das categorias: jornalismo informativo e 

jornalismo opinativo. Dessa forma, esclarece a diferença entre esses dois gêneros. 

 

Os gêneros que correspondem ao universo da informação se estruturam a partir 

de um referencial exterior à instituição jornalística: sua expressão depende 

diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e da relação que os 

mediadores profissionais (jornalistas) estabelecem em relação aos seus 

protagonistas (personalidades ou organizações).  Já no caso dos gêneros que se 

agrupam na área da opinião, a estrutura da mensagem é co-determinada por 

variáveis controladas pela instituição jornalística e que assumem duas feições: 

autoria (quem emite a opinião) e angulagem (perspectiva temporal, ou espacial 

que dá sentido à opinião) (MELO, 2003, p.65). 

 

 A partir dessa explicação o autor apresenta, então, a sua classificação da 

seguinte forma: 

 Jornalismo Informativo: nota; notícia; reportagem; entrevista. 

 Jornalismo Opinativo: editorial; comentário; artigo; resenha; coluna; crônica; 

caricatura; carta. 

Como dito antes, abordaremos neste tópico as características do jornalismo 

opinativo apresentadas por Melo (2003) para compreendermos o papel que o artigo 

ocupa no jornal e, assim, auxiliar em nossa análise. Nessa perspectiva, destacamos a 

idéia apresentada pelo autor de que os meios de comunicação são “aparatos simbólicos” 

(p.73). E, “portanto, veículos que se movem na direção que lhes é dada pelas forças 

sociais que os controlam e que refletem também nas contradições inerentes às estruturas 

societárias em que existem” (MELO, 2003, p.73). 

 Melo (2003) destaca que a opinião como “mecanismo de direcionamento 

ideológico [...] Materializa-se através da filtragem que sofrem no processo de difusão, 

seja através da omissão, seja através da projeção ou redução que experimentam na 

emissão” (p.75). Assim, a linha editorial da empresa jornalística apresenta-se como 
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principal mecanismo de seleção e filtragem de informação. É por meio deste que 

expressam sua opinião.  

 

A seleção significa, portanto, a ótica através da qual a empresa jornalística vê o 

mundo. Essa visão decorre do que se decide publicar em cada edição 

privilegiando certos assuntos, destacando determinados personagens, 

obscurecendo alguns e ainda omitindo diversos (MELO, 2003, p.75). 

 

 

 Ainda, também se estabelecem outras formas de controle da informação por 

parte do veículo de comunicação. Melo (2003) cita a maneira como é estruturada a 

redação, de forma vertical. Também são filtros a pauta, a cobertura, fontes e copidesque. 

Sobre as fontes, o autor ressalta a utilização de fontes voluntárias, como os “serviços de 

relações públicas, órgãos governamentais e até mesmo pelos movimentos sociais” 

(p.82), que são, muitas vezes, utilizadas pelas grandes empresas para a produção da 

pauta. 

 Com esses apontamentos abordamos, então, como se estrutura o artigo, que 

Melo (2003) define como “uma matéria jornalística onde alguém (jornalista ou não) 

desenvolve uma idéia e apresenta sua opinião” (p.121). Dessa forma, reconhece dois 

tipos de artigos: o artigo propriamente dito, e o ensaio. Primeiro, os diferencia quanto ao 

tratamento dado: o artigo, escrito no desenrolar dos fatos; o ensaio, com mais 

embasamento e sistematização do conhecimento. 

 O artigo e o ensaio diferem, ainda, no que se refere à argumentação adotada. No 

primeiro, tem como base o “conhecimento e sensibilidade” (p.123) do próprio autor. Já 

no segundo, busca em outras fontes legitimar e atestar sua credibilidade e das idéias 

compartilhadas. Outra distinção feita por Melo (2003) é a de que o artigo, geralmente, é 

veiculado nas edições diárias, enquanto o ensaio aparece em situações especiais, como 

cadernos ou edições temáticas. 

 Segundo o autor, o artigo assume duas formas possíveis: doutrinário ou 

científico. O doutrinário, também chamado de artigo jornalístico, visa expor e abordar 

uma situação atual ao mesmo tempo em que busca sugerir aos leitores uma forma de ver 

e julgar tal situação. O artigo científico é aquele em que busca-se compartilhar com o 

público leitor em geral os avanços e descobertas científicas. Apesar dessas distinções 

feitas, Melo (2003), ao citar Beltrão, afirma que a estrutura narrativa do artigo organiza-

se da seguinte forma: título, introdução, discussão/argumentação, conclusão. 
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3 8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO: HISTÓRICO E 

ATRIBUIÇÕES 

 

A 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE), com sede em Santa Maria, 

foi inicialmente denominada Delegacia Regional de Ensino (8ª DE) e era ligada a 

Secretaria de Educação e Cultura. Foi criada em 28 de dezembro de 1938 e instalada em 

abril de 1939, com o objetivo de prestar orientação técnico-pedagógica e administrativa 

às escolas primárias estaduais e particulares, distribuídas nos oito municípios que 

constituíam a 8ª região escolar da época. Posteriormente, recebeu a denominação de 

Delegacia Regional de Educação, popularmente conhecida por 8ª DE. Em 17 de outubro 

de 2000, por determinação de decreto, passou a usar-se a nomenclatura Coordenadoria 

Regional de Educação 

Atualmente, a 8ª CRE é uma das 30 coordenadorias ligadas a Secretaria de 

Estado da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc/RS), instituição subordinada ao 

Governo Estadual e este, por sua vez, ao Governo Federal. A área de atuação da 8ª CRE 

abrange, hoje, 23 municípios de Santa Maria e região, com um total de 108 escolas sob 

sua coordenação. Os municípios atendidos pela 8ª CRE são: Cacequi, Dilermando de 

Aguiar, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari, Júlio de Castilhos, 

Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, Santa Maria, 

São Francisco de Assis, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, 

São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi e Vila Nova do Sul. 

Sobre as atribuições das coordenadorias regionais de educação, a Seduc/RS 

informa que: 

 

Cada coordenadoria é responsável pelas políticas relacionadas às suas regiões, 

tendo como atribuições coordenar, orientar e supervisionar escolas oferecendo 

suporte administrativo e pedagógico para a viabilização das políticas da 

secretaria. [...] A Coordenadoria Regional de Educação representa a secretaria 

na área de sua jurisdição, tendo como atribuições também o fornecimento de 

pessoal qualificado para atuar nas escolas e a gestão de seus recursos 

financeiros e de infra-estrutura (Secretaria de Estado da Educação do RS5). 

 

Assim, com a crescente demanda e ampliação de sua área de atuação, também, 

seguindo a tendência atual das organizações, em 2011 foi instituída uma Assessoria de 

                                                           
5 Disponível em: http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/cre.jsp?ACAO=acao1&CRE=0 Acesso em: 11 out. 2014. 

http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/cre.jsp?ACAO=acao1&CRE=0
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Imprensa na 8ª CRE. Inicialmente a equipe era constituída por uma jornalista e um 

estagiário jornalismo. Após dois meses de funcionamento, foi elaborado um diagnóstico 

do trabalho realizado até então, dando origem a um plano de ação para a assessoria de 

imprensa elaborado pela jornalista responsável. 

Entre outras definições decorrentes deste diagnóstico, definiu-se como objetivo 

geral do trabalho “divulgar a imagem e as ações da 8ª Coordenadoria Regional de 

Educação através da produção de conteúdo jornalístico distribuído em diversas 

interfaces midiáticas. Além de subsidiar a rede escolar na divulgação das ações das 

instituições de ensino”.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Análise de Conteúdo 

Para atingirmos satisfatoriamente os objetivos estabelecidos nesta pesquisa 

utilizamos como método a análise de conteúdo. Pois, como define Bardin (1988), este 

caracteriza-se por abranger instrumentos metodológicos de pesquisa aplicados a 

discursos diversificados (p.9). O autor destaca, ainda, a definição do método para 

Berelson (1954), em que ele diz que “a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objectiva, sistemática, e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação” (BERELSON apud BARDIN, 1988, p.19). 

Fonseca Júnior (2009) cita Bardin (1988) ao destacar a valorização da inferência 

atribuída a este método no decorrer do tempo e que objetiva “extrair conhecimentos 

sobre aspectos latentes da mensagem analisada” (p.284). Assim, o autor, ancorado nas 

idéias de Bardin afirma que a análise de conteúdo oscila entre o rigor objetivo e 

quantitativo, mas também qualitativo, presente na subjetividade características da 

ideologia e interesses do pesquisador. Nesse sentido, buscamos obter dados descritivos, 

além de observar nosso objeto de estudo “no contexto em que ocorre e do qual é parte” 

(GODOY, 1995, p.62) considerando, também, nossa percepção do material analisado. 

 

4.2 Estrutura e categorias de análise 

Para nossa pesquisa selecionamos as edições dos jornais A Razão e Diário de 

Santa Maria correspondentes ao período de 1º de setembro a 4 de outubro de 2014 por 

se tratar do período que antecedeu as eleições desse ano. No total foram 30 edições de 

cada jornal analisadas. Também observamos os sites da 8ª CRE6 e da Secretaria 

Estadual de Educação - Seduc/RS7 durante o mesmo período por serem estes os meios 

utilizados como divulgação dos releases e material produzido por essas instituições. 

Cabe esclarecer que o site da secretaria é abastecido por releases enviados pelas AI’s 

                                                           
6 http://portais.educacao.rs.gov.br/Index.aspx?portal=204 

7 http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/educa.jsp 

http://portais.educacao.rs.gov.br/Index.aspx?portal=204
http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/educa.jsp
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das Coordenadorias Regionais de Educação do Estado. Assim, identificamos 46 notícias 

da 8ª CRE publicadas no site da Seduc. 

Em seguida, realizamos a categorização do material selecionado para facilitar a 

compreensão das informações e o processo de análise do conteúdo. Primeiramente, com 

as editoriais em que foram publicados os conteúdos a serem analisados. Em seguida, 

apresentamos a divisão do material entre conteúdos de caráter informativo e opinativo, 

com o primeiro sendo subdividido em cinco categorias, conforme o assunto abordado: 

Obras e investimentos, Eventos escolares, Práticas e projetos pedagógicos, Institucional 

e Premiações e homenagens. Os artigos analisados foram dispostos conforme a data de 

publicação. 

Entre notícias e artigos foram 36 publicações encontradas no jornal A Razão. A 

maior parte delas na editoria Geral e no caderno especial A Razão de Ler, que circula às 

terças-feiras. No Diário de Santa Maria foram oito publicações. Cinco delas na editoria 

Opinião, em artigos enviados por leitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

5 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

A seguir, destacamos todas as editoriais apresentadas pelos jornais nas quais foi 

possível encontrar o material definido como nosso objeto de estudo. Também 

realizamos a quantificação desse material 

 

EDITORIA A RAZÃO DIÁRIO SM 

A Razão de Ler 13 - 

Geral 10 1 

Educação 3 - 

Caderno Teen 3 - 

Esporte 2 1 

Serviço 2 - 

Opinião 1 5 

Especial 1 - 

Contracapa 1 - 

Política - 1 

 

 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS EM CADA JORNAL: 

 

A Razão 36 

Diário de Santa Maria 8 

TOTAL 44 

 

Como se pode observar, o jornal A Razão possui um caderno especial intitulado 

A Razão de Ler, onde toda terça-feira são publicadas notícias sobre eventos, projetos, 

premiações ou atividades que envolvam escolas municipais e estaduais. Geralmente são 

duas a quatro páginas e é neste caderno em que percebemos uma freqüência maior na 

veiculação de releases produzidos pela assessoria de imprensa da 8ª CRE. A constatação 

se deu por meio de observação do material produzido pela assessoria, divulgado no site 

da instituição, e da comparação com o material publicado no jornal. 
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Ainda que o tema de nossa análise seja Educação – especificamente notícias 

sobre as atividades da 8ª Coordenadoria Regional de Educação e escolas estaduais – foi 

possível constatar que raramente as noticias encontravam-se na editoria Educação ou 

similares. 

Agora, destacamos a classificação do material conforme os gêneros: informativo, 

onde apresentamos as notícias e reportagens encontradas; e opinativo, que traz os 

artigos publicados, categorizados por assuntos abordados. 

 

 

INFORMATIVO (NOTÍCIAS E REPORTAGENS)  

 

PAUTA A RAZÃO 

(Data e editoria) 

DIÁRIO SM 

(Data e editoria) 

QUANTIDADE 

 

 

Obras e investimentos 

2/09 (Geral) 

13 e 14/09 (Educação) 

13 e 14/09 (Educação) 

19/09 (Geral) 

23/09 (A Razão de Ler) 

13 e 14/09 (Geral)  

 

6 

 

 

 

 

Eventos escolares 

1º/09 (Geral) 

2/09 (A Razão de Ler) 

3/09 (Geral) 

9/09 (A Razão de Ler) 

9/09 (A Razão de Ler) 

17/09 (Contracapa) 

18/09 (Esporte) 

18/09 (Caderno Teen) 

19/09 (Geral) 

20 e 21/09 (Especial) 

27 e 28/10 (Serviço) 

30/09 (A Razão de Ler) 

2/10 (Caderno Teen) 

 

18/09 (Esporte)  

 

 

 

 

13 
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Práticas e projetos  

pedagógicos 

9/09 (A Razão de Ler) 

9/09 (A Razão de Ler) 

11/09 (Esporte) 

23/09 (A Razão de Ler) 

2/10 (Caderno Teen) 

1º/10 (Política)  

 

6 

 

 

Institucional 

6 e 7/09 (Educação) 

16/09 (A Razão de Ler) 

17/09 (Geral) 

29/09 (Geral) 

30/09 (A Razão de Ler) 

30/09 (A Razão de Ler) 

3/10 (Geral) 

4 e 5/10 (Geral) 

4 e 5/10 (Serviço) 

 

 

- 

 

 

 

 

9 

 

 

Premiações e homenagens 

16/09 (A Razão de Ler) 

27 e 28/09 (Geral) 

30/09 (A Razão de Ler) 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

OPINATIVO (ARTIGOS): 

 

ASSUNTO DATA JORNAL 

Tratamento dado às escolas 1º/09 DIÀRIO SM 

Práticas pedagógicas atuais 4/09 A RAZÃO 

Relação família e escola 10/09 DIÁRIO SM 

Papel da escola 12/09 DIÁRIO SM 

Uso de tecnologias como prática pedagógica 29/09 DIÁRIO SM 

Situação nas escolas rurais 30/09 DIÁRIO SM 
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Assim, dividimos em cinco grandes categorias o material identificado como 

informativo, agrupando as notícias e reportagens com temática e pauta semelhantes. 

Após, realizamos uma leitura analítico-descritiva do material, que irá auxiliar na 

Análise de Conteúdo, técnica que adotamos como metodologia para esta pesquisa. 

Durante a análise, adotaremos as seguintes abreviações: AR (A Razão) e DSM (Diário 

de Santa Maria). Ainda, adotaremos aspas para identificar citações e fragmentos ou 

palavras retirados do material original publicado e itálico para destacarmos o título das 

matérias. A seguir, as categorias estabelecidas: 

 

5.1 Obras e investimentos 

Nesta categoria incluímos as notícias que se relacionam com qualquer tipo de 

investimento financeiro e material que as escolas viessem a receber ou necessitar. 

Identificamos seis notícias sobre o assunto. Cinco delas no jornal A Razão e uma no 

Diário de Santa Maria. 

No dia 2 de setembro de 2014, AR destaca na editoria Geral, cartola Educação, 

que duas escolas8 de abrangência da 8ª CRE receberam investimento financeiro do 

Banco Mundial para “qualificação de espaços físicos”. A notícia tem o título: Escolas 

da região beneficiadas e apresenta os tipos de serviços que serão realizados nas 

instituições contempladas e adianta que outras três instituições de ensino9da 8ª CRE 

também serão beneficiadas por meio do Plano de Necessidade de Obras (PNO)10. A 

notícia encerra afirmando que “na região da 8ª CRE são aproximadamente 30 escolas 

beneficiadas até o momento pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc)”. 

A abordagem positiva da pauta justifica-se por se tratar de um release produzido 

pela assessoria de imprensa da coordenadoria. Essa constatação foi possível ao 

analisarmos o site da instituição onde encontramos, no dia 1º de setembro, o mesmo 

material publicado por AR, apenas com título diferente. No site da Seduc foi publicado, 

                                                           
8 Escola Estadual de Ensino Médio de Itaara e Escola Estadual de Ensino Médio Rocha Vieira (Dilermando de Aguiar). 

9 Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Antônio Xavier da Rocha, Colégio Estadual Manoel Ribas e Instituto Estadual de 

Educação Olavo Bilac, todos de Santa Maria. 

10 Programa do Governo do Estado que prevê a realização de reformas globais nas escolas estaduais, como: sala de estudos para 

professores, climatização das salas de aula, internet sem fio, água quente na cozinha, piso nas áreas externas, Plano de Prevenção 

Contra Incêndio, acessibilidade, quadra esportiva coberta e monitoramento por câmeras e alarmo, entre outros, totalizando 17 

itens. (Fonte: http://www.rs.gov.br/conteudo/113573/plano-de-necessidade-de-obras-pno) 

http://www.rs.gov.br/conteudo/113573/plano-de-necessidade-de-obras-pno
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também no dia 2 de setembro, material idêntico ao encontrado no site da coordenadoria. 

No DSM o assunto não foi abordado. Ao classificarmos o conteúdo de acordo com os 

valores-notícia apresentados por Traquina (2005), identificamos a utilização da 

relevância como valor de seleção substantivo. Pois, a construção e melhorias dos 

espaços físicos das escolas contempladas trarão significativas mudanças e impacto nas 

comunidades escolares. O valor-notícia de seleção disponibilidade, como critério 

contextual, também pode ser identificado, uma vez que se trata de material produzido 

pela AI da 8ª CRE e não houve necessidade de o jornal deslocar repórteres para a 

realização da pauta. 

Na edição de final de semana, 13 e 14 de setembro, AR publicou na editoria 

Educação notícia sobre parceria firmada entre instituições de ensino de Santa Maria 

para ofertar cursos profissionalizantes. A 8ª CRE é citada como um dos parceiros do 

projeto, mas sem ênfase em sua participação. Nos sites da coordenadoria e Seduc nada 

foi publicado, o que nos leva a constatar que o material não é um release produzido pela 

AI da coordenadoria. No entanto, uma notícia envolvendo escola estadual recebeu 

destaque neste dia (13-14/09). Tanto em AR quanto no DSM foram abordados os 

estragos causados pela chuva e a situação da Escola Estadual de Ensino Médio Cilon 

Rosa, de Santa Maria. 

Em AR, a notícia é assinada por uma repórter do jornal e encontra-se na editoria 

Educação, com o título: Chuva inundou parta da Escola Cilon Rosa. Uma foto 

ocupando aproximadamente 2/3 da página ilustra a matéria e mostra um funcionário da 

escola limpando o chão alagado de uma sala de aula. A notícia aborda os problemas de 

infiltração e o comprometimento da rede elétrica da escola e esclarece que por esse 

motivo as aulas foram suspensas na sexta-feira. A vice-diretora e integrantes do grêmio 

estudantil foram ouvidos e relataram a preocupação com a situação, como as aulas 

perdidas e os perigos decorrentes dos estragos.  

Porém, a notícia traz a informação de que a Seduc já havia definido por meio de 

licitação a empresa responsável pela obra de reparo no telhado e construção de um novo 

muro. Também afirma que os funcionários da construtora já estariam na cidade. E 

apresenta uma citação direta da vice-diretora explicando a situação: “o problema é que 

precisamos esperar que pare de chover, uma vez que as obras só podem começar com o 

tempo bom”. 
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Quanto aos valores-notícia trabalhados por Traquina (2005), podemos afirmar 

que o fato se tornou notícia por sua relevância, uma vez que os estragos causados pela 

chuva tiveram impacto na rotina dos cerca de 1.300 alunos da instituição e 

comprometiam a realização de uma atividade que aconteceria durante o final de semana. 

Também podemos destacar a notabilidade como um valor-notícia de seleção utilizado 

por sua “qualidade de ser tangível” (TRAQUINA, 2005, p.82). Como um critério de 

seleção contextual citamos a visualidade, pois a matéria traz uma foto grande de um 

funcionário da escola utilizando baldes para retirar a água da sala de aula. 

No DSM, também na edição de final de semana (13-14/09), o assunto foi tratado 

na editoria Geral, sob o título: Chuva forte deixou estragos na cidade. A abordagem, 

como sugere o título, foi mais ampla. A situação da escola Cilon Rosa foi relatada em 

um parágrafo e destaca que não havia energia elétrica e diversas salas ficaram 

“alagadas”. E finaliza: “a previsão é de que, na segunda-feira, as atividades já estejam 

normalizadas”. A notícia traz, ainda, duas fotos pequenas, sendo uma da sala de aula 

vazia com o chão molhado e um balde. Nos sites da 8ª CRE e Seduc não foram 

publicados esclarecimentos ou notícia sobre o assunto. 

No dia 19 de setembro, AR publicou na editoria Geral notícia sobre a construção 

do muro na escola Cilon Rosa. Com cartola Obras na escola e título: Cilon Rosa terá 

um novo muro, a notícia afirma que a construção do muro e conserto do telhado havia 

começado há dois dias. Apresenta, ainda, a empresa responsável pela obra, os serviços 

que serão realizados e o custo da total, de R$ 375mil. Ao final, esclarece que a escola é 

uma das instituições da 8ª CRE contempladas com o PNO. Com base em Traquina 

(2005) podemos citar a novidade como valor-notícia de seleção utilizado para falar da 

escola novamente. Pois, apenas alguns dias antes o jornal havia noticiado problemas de 

infraestrutura enfrentados pela instituição de ensino e agora noticia o início das obras. 

No site da 8ª CRE não foi encontrada notícia sobre o assunto neste período. 

Porém, ao analisarmos o site da Seduc, identificamos notícia publicada no dia anterior 

ao da veiculada por AR, com o título: Escola Cilon Rosa recebe investimento de R$ 375 

mil para reformas. Ao compararmos o conteúdo dos dois materiais, fica claro que se 

trata de release produzido AI da 8ª CRE, ainda que algumas palavras tenham sido 

suprimidas ou modificadas. No DSM nada foi publicado sobre o assunto. 

A edição do dia 23 de setembro de AR aborda mais uma vez a construção do 

muro da escola, desta vez no caderno A Razão de Ler, com o título: Escola Cilon Rosa 
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ganhará novo muro. O conteúdo é praticamente o mesmo da notícia veiculada na 

semana anterior: tipo de serviço realizado, verba recebida e PNO. Como novidade, a 

notícia traz a informação de que o trabalho da empresa já é realizado há uma semana, 

além da foto de um caminhão descarregando tijolos e madeiras. Na mesma data, foi 

publicada no site da Seduc a notícia intitulada: Santa Maria: Escola Cilon Rosa terá 

novo muro. O mesmo material é encontrado no site da 8ª CRE, no dia 26 de setembro. 

A fim de identificarmos a utilização do release por parte do jornal e 

compararmos os materiais.Transcrevemos, primeiramente, o primeiro parágrafo da 

notícia veiculada por AR: 

 

Desde a última semana, os representantes da empreiteira Analuza Construções 

Ltda., da cidade de Bento Gonçalves, estão trabalhando na construção de um 

novo muro na Escola Estadual Cilon Rosa. A instituição de ensino de Santa 

Maria recebeu o investimento de R$ 375mil para reformas e obras (A Razão, 

23/09/2014, p.3). 

 

 

E o release produzido pela assessoria da 8ª CRE: 

 

A Escola Estadual Cilon Rosa recebeu o investimento de R$ 375 mil para 

reformas e obras. Desde a última semana, os representantes da empreiteira 

Analuza Construções Ltda, da cidade de Bento Gonçalves, estão trabalhando 

na construção do novo muro da instituição de ensino, em Santa Maria 

(educacao.rs.gov.br, 23/09/2014; portais.educacao.rs.gov.br, 26/09/2014). 

 

 

5.2 Eventos escolares 

Nesta categoria agrupamos as notícias e reportagens encontradas nos jornais 

analisados que envolvam assuntos como festividades, eventos e atividades promovidos - 

ou com a participação - das escolas estaduais e 8ª CRE. 

Iniciamos com a apresentação da notícia publicada em AR no dia 1º de 

setembro, na editoria Geral. O assunto é o Dia da Família na Escola, realizado 

tradicionalmente no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, de Santa Maria. O 

texto traz a informação de que no final de semana diversas atividades “artísticas e 

culturais” envolveram alunos, professores e familiares e, ainda, a fala da diretora da 

escola explicando o objetivo da atividade: “Tudo para integrar os pais nas atividades 

dos alunos”. A foto que acompanha a notícia mostra algumas pessoas reunidas, 
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tomando chimarrão com a banda da 3ª Divisão do Exército ao fundo. Não encontramos 

outras notícias relacionadas ao assunto no site da 8ª CRE, da Seduc ou no DSM. 

Citamos o emprego do valor-notícia tempo na seleção do acontecimento como 

notícia. Pois, como define Traquina (2005), este critério substantivo utiliza datas e dias 

comemorativos como “cabides”, ou seja, um gancho para tornar o acontecimento um 

fato atual e noticiável. 

No dia 2 de setembro AR publicou no caderno A Razão de Ler, veiculada toda 

terça-feira, notícia sobre concurso literário promovido pela Escola Estadual de Ensino 

Médio Professora Maria Rocha. O texto inicia da seguinte forma: “Oficializado pela 8ª 

Coordenadoria de Educação e pela Câmara de Vereadores, a Escola Estadual Professora 

Maria Rocha apresenta o XXXV Concurso Literário Municipal”, e esclarece os 

procedimentos que devem ser adotados para a participação.Nada foi publicado nos 

demais veículos analisados. 

AR veiculou no dia 3 de setembro, na editoria Geral e cartola Educação,a 

notícia intitulada: Cilon inaugura Radioescola. O texto, acompanhado pela logomarca 

criada para a rádio, anuncia: “A Escola Estadual Cilon Rosa vai inaugurar amanhã, às 

16h, a ‘Radioescola Cilon Pop’”. E traz informações sobre o projeto Educomunicação: 

Radioescola11 por meio do qual esta atividade foi ofertada aos alunos. Destaca, ainda, 

que a abertura do evento será realizada pela coordenadora titular da 8ª CRE. 

No site da Seduc a notícia foi publica no dia anterior (02/09) com o título: 

Escola Cilon Rosa inaugura Radioescola. O texto difere do publicado no jornal apenas 

na primeira frase, “A Escola Estadual Cilon Rosa, de Santa Maria, município-sede da 8ª 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE) inaugura na quinta-feira (4), às 16h, a 

‘Rádio Cilon Pop’”.Assim, constatamos que o material veiculado por AR trata-se de 

release produzido pela AI da 8ª CRE. 

No entanto, ao observarmos o site da coordenadoria, somente no dia 5 de 

setembro identificamos publicação referente a este assunto, quando o evento já havia 

ocorrido. O material traz informações de como foi o evento, quem esteve presente e 

cita, direta e indiretamente, o depoimento de representantes da 8ª CRE e da professora 

envolvida com o projeto na escola. Este mesmo release aparece em AR no dia 9 de 

setembro, no caderno A Razão de Ler. Ele ocupa 2/3 da página e é ilustrado com duas 

                                                           
11  Projeto que tem como objetivo inserir ações midiáticas como auxílio pedagógico nas dinâmicas e planos escolares. 
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fotos grandes: uma com os integrantes da rádio escolar e na outra é possível identificar a 

coordenadora da 8ª CRE falando ao microfone. 

Ainda nesta mesma edição de AR, também no caderno A Razão de Ler, 

identificamos outro release produzido pela AI da 8ª CRE. Assim como no texto descrito 

anteriormente, o assunto também é a inauguração de uma rádio escolar. Com o título: 

Escola Rocha Vieira12 inaugura rádio escolar, o conteúdo ocupa uma página inteira. 

Acompanhado de três fotos e poesia produzida por um dos alunos, o texto traz 

informações sobre o projeto Radioescola; quem são as instituições parceiras; a fala do 

diretor da escola e da coordenadora da 8ª CRE. Em uma das fotos, de tamanho grande, a 

titular da coordenadoria aparece abraçada ao lado do aluno autor da poesia. 

Tanto no site da coordenadoria quanto no da Seduc o release foi publicado no 

dia 4 de setembro. Em ambos é possível conferir poesia escrita pelo aluno, mas somente 

no site da secretaria há foto, além de texto. No DSM nada foi publicado sobre o assunto. 

O valor-notícia de construção personalização pode ser identificado neste 

conteúdo, uma vez que Traquina (2005) o define como a valorização das pessoas 

envolvidas no acontecimento. Neste release foram utilizados depoimentos da 

coordenadora da 8ª CRE, do diretor da escola e da professora coordenadora da rádio 

escolar. Ainda, é dado destaque à produção textual de um dos alunos. 

A edição do dia 17 de setembro de AR traz na contracapa uma nota anunciando 

para o dia seguinte matéria sobre a participação de alunos do Grupo Escolar João 

Belém, de Santa Maria, em atividade da Semana Farroupilha. Assim, no dia 18 de 

setembro, no Caderno Teen, a notícia foi publicada com o título: Resgatando valores 

tradicionalistas. O texto destaca que a atividade foi promovida por nove prendas da 13ª 

Região Tradicionalista e cita o nome de todas elas. Informa, ainda, que 26 alunos do 

grupo escolar receberam oficina sobre brinquedos artesanais e informações sobre a 

cultura do Rio Grande do Sul. Uma foto das crianças e prendas ilustra a notícia. Nada 

foi encontrado no site da 8ª CRE, Seduc ou no DSM referente a este assunto. 

No entanto, na mesma data (18/09) foi publicada no site da Seduc a seguinte 

notícia da 8ª CRE: Escolas promovem festa do Dia do Gaúcho. O texto aborda as 

atividades realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Hilda 

                                                           
12 Escola Estadual de Ensino Médio Rocha Vieira, localizada no município de Dilermando de Aguiar, é uma das instituições 

estaduais de ensino de abrangência da 8ª CRE. 
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Köetz, de São Pedro do Sul, e cita que outras instituições de ensino de abrangência da 

coordenadoria também estão promovendo eventos e atividades durante a Semana 

Farroupilha. Porém, no site da coordenadoria o texto não foi publicado. 

Ainda no dia 18 de setembro tanto AR quanto DSM publicaram nota na editoria 

Esporte sobre a conquista dos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma) pela equipe de 

handebol da Escola Estadual de Educação Básica Professora Margarida Lopes, de Santa 

Maria. Os dois textos destacam o placar da final e as equipes que se enfrentaram na 

disputa do terceiro lugar. No site da coordenadoria e da Seduc nada foi encontrado 

sobre o assunto. Ao classificarmos o conteúdo de acordo com Traquina (2005) 

identificamos que o valor-notícia de construção simplificação foi utilizado. 

Na edição do dia 19 de setembro AR publicou na editoria Geral matéria sobre as 

atividades da Semana Farroupilha. Com o título: Incentivo às tradições, o texto é 

assinado por uma repórter do jornal e traz informações de como algumas escolas (duas 

particulares e uma estadual) estão festejando a data. Uma das escolas visitadas foi o 

Instituto Estadual Olavo Bilac. Em um parágrafo a repórter conta que atividades estão 

sendo promovidas na escola. A foto que ilustra a matéria é da apresentação de um grupo 

de danças tradicionalistas em uma das escolas citadas na matéria. Nada foi publicado no 

site da 8ª CRE, da Seduc ou no DSM. 

Na edição de final de semana (20-21/09), AR publicou na editoria Especial 

notícia com o título: Escolas promovem atividades tradicionalistas, que aborda como 

algumas instituições de ensino comemoraram o Dia do Gaúcho, e traz alguns exemplos 

de escolas municipais, estaduais e particulares envolvidas nas atividades. A escola 

estadual é citada no trecho: “No Instituto Olavo Bilac os estudantes tiveram baile e 

churrasco”. Uma foto pequena de crianças vestidas com roupas tradicionalistas ilustra a 

notícia. Nenhuma notícia sobre o assunto foi publicada no site da 8ª CRE, Seduc ou no 

DSM. 

AR divulgou na edição de final de semana dos dias 27 e 28 de setembro festival 

de música promovido pelo Instituto Olavo Bilac. A notícia foi publicada na editoria 

Serviço e anuncia que as inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro. Traz, 

ainda, informações como: quem pode participar, local e horário do evento, valor do 

ingresso e contato da professora responsável pela organização. Uma foto de um 

adolescente tocando instrumento musical acompanha o texto. Nada foi publicado nos 

demais veículos de comunicação analisados nesta pesquisa. 
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No dia 30 de setembro AR publicou novamente a notícia sobre o festival, desta 

vez no caderno A Razão de Ler. O título – Olavo Bilac promove Festival –, a foto e o 

texto são os mesmos, com pequenas alterações na ordem das informações. O destaque 

do texto é o prazo das inscrições que encerram nos próximos dias. A notícia só foi 

encontrada neste jornal. No dia 2 de outubro, um dia antes do encerramento das 

inscrições para o festival de música do Instituto Olavo Bilac, AR publicou novamente a 

notícia, desta vez no Caderno Teen e com o título: Inscrições para o ‘Febitam’ 

terminam amanhã. A foto e o texto, novamente, são os mesmos publicados 

anteriormente.Nada foi divulgado no site da 8ª CRE, Seduc ou no DSM. 

 

5.3 Práticas e projetos pedagógicos 

Nesta categoria apresentamos conteúdos publicados nos veículos de 

comunicação observados que correspondem às práticas, projetos e atividades 

desenvolvidos nas escolas com o objetivo qualificar o processo ensino/aprendizagem 

dos alunos. 

O primeiro material que apresentamos nesta categoria foi publicado em AR no 

dia 9 de setembro, no caderno A Razão de Ler. Com o cartola Escola da Semana, o 

conteúdo desta página apresenta a Escola Estadual de Ensino Médio Princesa Isabel, 

localizada no distrito de Arroio do Só, 5º distrito de Santa Maria. Traz informações 

como: localização, número de alunos e professores, tipos de atividades e projetos que 

são desenvolvidos na escola e destaca a participação e envolvimento da comunidade 

escolar com a instituição. Três fotos grandes – crianças na sala de aula, aluna 

trabalhando na horta e pátio da escola – ocupam, junto com o texto, 2/3 da página. 

Outra notícia ocupa o restante da página. Com o título: Escolas da 8ª CRE 

realizam atividades do‘Escola Aberta13’, o texto informa que quatro escolas de 

abrangência da coordenadoria integram o projeto, descreve as atividades e oficinas 

oferecidas e os objetivos deste programa. Uma foto acompanha o texto. 

                                                           
13 O Programa Escola Aberta para a Cidadania iniciou no Rio Grande do Sul em 2003 e, em 2007, foi instituído como Política Pública 

do Governo do Estado para a área da educação. Alguns dos objetivos do programa são: abrir as escolas nos finais de semana, 

reduzir índices de violência, desenvolver atividades pedagógicas, socioculturais, esportivas e de lazer, realizar a integração com as 

famílias dos alunos e comunidade, entre outros. (Fonte: www.educacao.rs.gov.br)  

http://www.educacao.rs.gov.br/
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A relevância foi um valor-notícia de construção utilizado. Pois o texto descreve 

os objetivos e propostas do programa e como ele busca melhorar a qualidade de vida da 

comunidade onde a escola participante está inserida. Um critério contextual utilizado 

para a seleção da notícia é a disponibilidade já que se trata de material produzido pela 

AI da 8ª CRE e não houve necessidade, por parte do jornal, de deslocar repórteres para a 

cobertura ou apuração. 

Ainda nesta edição de AR, também no caderno A Razão de Ler, outro tipo de 

projeto desenvolvido em escolas da 8ª CRE recebe destaque. O conteúdo traz o título: 

Cultivo de hortaliças vira estímulo para alunos e explica que diversas escolas estaduais 

de Santa Maria e região já adotaram a prática que é uma das atividades ofertadas pelo 

programa Mais Educação14. Tanto no site da coordenadoria quanto no DSM nada foi 

divulgado sobre o assunto. Porém, no site da Seduc os dois textos foram publicados no 

dia 8 de setembro, um dia antes de ser veiculado em AR. Os conteúdos são idênticos ao 

publicado pelo jornal, o que nos leva a constatar que se tratam de releases produzidos 

pela AI da coordenadoria. 

No dia 11 de setembro AR publicou na editoria Esporte notícia intitulada: Ping-

Pong na quadra ganha prêmio nacional. O texto refere-se ao projeto desenvolvido por 

uma professora da Escola Básica Estadual Devanier Paulo Lauda, de Santa Maria, 

vencedora do Prêmio Petrobras de Esporte Educacional Integrado que visa reconhecer e 

premiar “as experiências pedagógicas de Esporte Educacional em todo o Brasil”. O 

texto traz o depoimento da professora explicando como surgiu a ideia e como a 

atividade foi executada. E destaca também que a professora, em conjunto com a equipe 

diretiva da escola, optou por utilizar o valor de R$ 50mil recebido como prêmio na 

construção de uma pista de caminhada e quadra de areia para a escola. 

Ao analisarmos o site da 8ª CRE e da Secretaria de Educação, foi possível 

identificar material referente ao assunto publicado no dia 10 de setembro com o título: 

Professora da 8ª CRE ganha Prêmio Nacional da Petrobras e Escola Paulo Lauda é 

beneficiada com R$ 50mil. O conteúdo é o mesmo, porém, no site da Seduc o texto é 

acompanhado por uma foto da professora com um troféu. 

                                                           
14 O Programa Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação que tem o objetivo de promover a educação em tempo 

integral nas escolas estaduais e municipais que aderem ao programa. Dessa forma, são ofertadas atividades como educação 

ambiental, comunicação e uso de mídias, cultura e artes, entre outras, no turno inverso ao que o aluno está matriculado.  
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Comparando o material encontrado em ambos os sites com o conteúdo publicado 

por AR se percebe que o jornal fez uso do release produzido pela AI da 8ª CRE. Pois, 

ainda que nem todas as informações tenham sido incluídas e o primeiro parágrafo do 

texto esteja estruturado de forma diferente, tanto o depoimento dado pela professora 

quanto as demais informações são as mesmas, inclusive com frases idênticas às 

encontradas no release. O DSM não publicou material referente a este assunto. 

A relevância foi um valor-notícia de seleção substantivo utilizado. Pois, o 

prêmio recebido pela professora não terá impacto apenas para ela, e sim, para toda a 

comunidade onde a escola está localizada já que com o prêmio em dinheiro recebido 

serão construídos novos espaços na instituição. O valor-notícia de construção 

personalização também foi utilizado, uma vez que se buscou valorizar a professora 

premiada. 

No dia 23 de setembro AR publicou no caderno A Razão de Ler conteúdo 

intitulado: Tchê Aprochega Vivente. O texto aborda a produção de um programa piloto 

de rádio realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Marta, de Santa Maria, 

que passa a integrar o projeto Educomunicação: Radioescola. O material traz, ainda, 

depoimento da coordenadora pedagógica da escola explicando como se dará o trabalho 

de integração entre rádio escolar e práticas pedagógicas. O texto informa também que 

alunos com experiência em construção civil estão auxiliando na reforma e construção de 

um espaço físico para a rádio funcionar dentro da escola. Uma foto de dois alunos 

operando a rádio acompanha o texto. 

O mesmo material pode ser encontrado no dia anterior (22/09) nos sites da 8ª 

CRE e Seduc, neste último com a mesma foto encontrada no jornal. Dessa forma, é 

possível constatar que se trata de release produzido pela equipe de comunicação da 

coordenadoria. 

Com a proximidade das eleições de 2014, o DSM veiculou no dia 1º de outubro 

matéria na editoria Política com o título: Voto de Cidadania e subtítulo: Conhecendo a 

política na prática, alunos gostaram do tema. Assinada por uma repórter do jornal o 

conteúdo aborda o projeto desenvolvido por uma professora da Escola Cilon Rosa. O 

texto informa que atividade acontecerá nesta data (1º/10) na Câmara de Vereadores de 

Santa Maria e tem como objetivo estimular alunos que têm entre 14 e 17 anos a se 

interessar mais por política. Para isso, a professora simulou eleições para senador, 

deputado estadual, federal e presidente. O texto ainda informa que “cerca de 400 
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pessoas” estão participando das votações, iniciadas há dois dias e que no dia anterior, 

“com o auditório da escola lotado”, os12 alunos que concorrem aos cargos discursaram 

apresentando suas propostas. 

A matéria ainda destaca que o projeto foi desenvolvido ao longo de três meses 

com pesquisa feita pelos alunos para saber a opinião da comunidade sobre as eleições 

verdadeiras. Ela ocupa toda a página e traz, ainda, foto de um dos alunos discursando 

enquanto os outros o assistem e dados da pesquisa realizada pelos alunos junto à 

comunidade. 

Dos valores-notícia definidos por Traquina (2005) foi possível identificar alguns 

deles na matéria, como: a relevância, pois a notícia aborda de que forma o projeto 

despertou nos jovens uma mudança de comportamento e maior conscientização em 

relação à política; a notabilidade (sob o registro quantidade de pessoas), com destaque 

para o grande número de participantes e envolvidos na atividade; a amplificação, pois o 

ato promovido pela professora e o envolvimento dos alunos não se restringiu ao espaço 

da escola, utilizou-se do Legislativo de Santa Maria e mobilizou a comunidade local. 

 No dia 2 de outubro foi a vez de AR publicar a notícia. O conteúdo, que não traz 

assinatura, recebeu destaque na capa do Caderno Teen com o título: “Eu prometo...” e 

linha de apoio: 310 alunos da Escola Cilon Rosa simulam votação na Câmara de 

Vereadores, acompanhados de uma foto grande dos alunos ocupando o Legislativo de 

Santa Maria. Na legenda se lê: “Alunos do Cilon Rosa participaram de eleições 

simuladas. Atividade faz parte de projeto desenvolvido na escola”. O texto traz a 

informação de que a atividade faz parte do projeto Refletindo, discutindo e vivenciando 

política e que seria desenvolvido por alunos das turmas 104, 105 e 106, com 

coordenação da professora de português. Apresenta também depoimentos da professora 

e alunos destacando a importância da atividade. AR traz ainda um pequeno box com os 

nomes dos vencedores nos cargos de presidente, vice-presidente, senador, deputado 

federal e estadual e também uma foto da estudante que venceu as eleições para 

presidente. 

 No site da 8ª CRE nada foi publicado sobre o assunto. No entanto, no dia 3 de 

outubro, identificamos no site da Seduc conteúdo com identificação da 8ª CRE, 

intitulado: Alunos da Escola Cilon Rosa realizam projeto sobre eleições. Assim como o 

conteúdo publicado por AR, este material apresenta o nome do projeto e quais turmas 

participaram da atividade. Porém, a constatação de que o jornal fez uso do release fica 
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evidente ao analisarmos o trecho selecionado da fala da professora, idêntico ao 

encontrado no release da 8ª CRE, e também a utilização de informações como: cargos, 

nomes, partidos e número de votos dos vencedores.Embora a atividade já tivesse 

ocorrido, relevância foi um critério de seleção utilizado pelo jornal para publicá-la. 

 

5.4 Institucional 

Incluímos nesta categoria o material que se destina a divulgar informativos e 

serviços prestados/oferecidos pelos órgãos públicos que trabalham com a educação. 

Entre os assuntos relacionados nesta categoria estão: nomeação de professores, 

avaliação de desempenho dos alunos e escolas públicas e também a divulgação de 

calendário escolar e outros serviços. 

Nesse sentido, o primeiro material que apresentamos nesta categoria foi 

publicado em AR na edição de final de semana dos dias 6 e 7 de setembro, na editoria 

Educação. A matéria tem o título: Escolas ainda têm lição a fazer e é assinada por um 

repórter do jornal. O conteúdo, que ocupa uma página inteira, aborda o desempenho das 

escolas públicas na Prova Brasil15, a partir da qual é calculado o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)16,divulgado pelo Ministério da Educação  

na sexta-feira (5/09) e informa que o desempenho do Ensino Médio no Estado “avançou 

no ranking nacional, ocupando agora o segundo lugar”. O texto informa, ainda, que em 

Santa Maria, foram divulgados somente os resultados do Ensino Fundamental que 

“revelam avanços e retrocessos e demonstram que o sistema educacional ainda tem 

lições a fazer até atingir o nível desejado de qualidade”. A matéria também esclarece 

como funciona o sistema de avaliação da Prova Brasil, os números referentes ao 

desempenho dos alunos de Ensino Fundamental das escolas municipais e traz trechos do 

depoimento e citações da secretária municipal de educação de Santa Maria. 

                                                           
15 Assim como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a Prova Brasil é um sistema de avaliação, em nível 

nacional, aplicado a cada dois anos para diagnóstico da qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro. 

Desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), é aplicada por meio de 

testes padronizados e questionário socioeconômico. (Fonte: portal.mec.gov.br) 

16 Criado em 2007, o Ideb é calculado a partir da taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames 

aplicados pelo Inep. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino e tem o objetivo de 

alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. (Fonte: portal.mec.gov.br) 
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O desempenho das escolas estaduais foi abordado nos dois últimos parágrafos da 

matéria e destaca que o resultado obtido pelos alunos do Ensino Fundamental foi o 

mesmo de 2011, quando nove das 28 escolas atingiram a meta nos anos iniciais (1ª a 4ª 

série). Sobre os anos finais (5ª a 8ª série), o texto informa que quatro escolas atingiram a 

meta, número inferior a 2011, quando sete instituições de ensino atingiram pontuação 

mínima. A matéria traz, em algumas linhas, o posicionamento da 8ª CRE: “Para a 

coordenadora regional de Educação, Celita da Silva, os dados podem ser considerados 

positivos. ‘Temos um trabalho incansável para melhorar o aprendizado’, afirma”. A 

matéria finaliza apresentando o exemplo do Colégio Militar de Santa Maria, 

considerado um dos melhores do país, que em todos os anos atingiu as metas da Prova 

Brasil. 

Com o título: Meta atingida nos anos iniciais, o texto complementar destaca os 

números e notas obtidos por alunos dos anos finais e iniciais do Ensino Fundamental da 

cidade, assim como o desempenho em edições anteriores da prova. Também acompanha 

os textos uma foto de tamanho médio em que se veem alunos na sala de aula e o 

professor escrevendo no quadro. Na legenda: “Município avançou na qualidade de 

ensino dos anos iniciais, mas ainda tropeça nas séries finais”. Ainda, um Box ocupa 

cerca de 2/3 da página e, entre os tópicos abordados, destaca: desempenho das escolas 

municipais e estaduais em 2011 e 2013; variação, em porcentagem, entre os dois anos; 

lista com as cinco escolas municipais e estaduais de melhor desempenho e as 

respectivas notas; e o desempenho do Colégio Militar de Santa Maria nas últimas cinco 

edições da prova. 

Ao trazermos para a análise os valores notícia de Traquina (2005), podemos 

identificar a relevância, pois os dados divulgados pelo MEC dizem respeito às escolas 

públicas de todo o país e, dessa forma, causando impacto na vida de boa parte da 

população. A proximidade também foi um valor-notícia utilizado pelo jornal que 

abordou o desempenho das instituições de ensino de Santa Maria. Outro valor-notícia 

que destacamos é a amplificação, que diz que “quanto mais amplificado é o 

acontecimento, mais possibilidades tem a notícia de ser notada” (TRAQUINA, 2005, 

p.91). 

No dia 5 de setembro, data de divulgação dos resultados, foi publicado no site da 

Seduc um aviso sobre entrevista coletiva que o secretário de Estado da Educação iria 

conceder. A pauta seria o resultado do Ideb. Ainda na mesma data (5/09) a Seduc 
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publicou conteúdo intitulado: Ideb 2013: rede estadual melhora nos anos iniciais e 

finais e tem salto no Ensino Médio. O texto aborda os números e desempenho obtidos 

pela rede estadual, faz um comparativo com os resultados da última edição da prova, 

destaca trechos da fala do secretário e explica como funciona o Ideb. 

Além do título, o conteúdo do material também apresenta abordagem positiva 

em relação ao desempenho do Estado na avaliação, como nos trechos: “Este é o melhor 

IDEB da rede estadual desde a criação do Índice, em 2005”; “Com os resultados de 

2013, o Ensino Médio da rede estadual saltou oito posições, passando do 10º para o 2º 

lugar entre as redes estaduais brasileiras”. Tal abordagem, diferente da que foi dada por 

AR, se justifica por trata-se de release produzido pela assessoria de imprensa da 

secretaria, órgão ligado ao Governo do Estado. Nesta data nada foi publicado sobre o 

assunto no site da 8ª CRE ou no DSM. 

Somente no dia 9 de setembro foi publicado no site da coordenadoria material 

referente ao tema, com o título: Coordenadoria realiza agenda para falar sobre 

melhoria do IDEB na rede estadual.  O texto não informa, porém, a quem a titular da 8ª 

CRE falou, apenas afirma que a atividade ocorreu em Santa Maria e região, explica o 

que é o Ideb, apresenta os resultados da prova no Estado e encerra com o depoimento da 

coordenadora da ressaltando e parabenizando a todos os envolvidos pelo trabalho 

realizado e resultados obtidos. Ao analisarmos o site da Seduc, encontramos conteúdo 

idêntico publicado no dia 8/09, apenas com pequena alteração no título, em que a 

palavra coordenadoria foi substituída por 8ª CRE. 

No dia 16 de setembro o assunto ainda repercutia. AR veiculou novamente 

material sobre o assunto, desta vez no caderno A Razão de Ler, com o título: 10 escolas 

atingem as metas do Ideb. O texto inicia da mesma forma que diversos releases da 8ª 

CRE - “A 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE)...” – e também apresenta 

abordagem positiva, como se pode constatar em trechos como: “[...] a educação no Rio 

Grande do Sul melhorou muito, pois passou da 10ª posição em 2011 para o 2º lugar em 

2013”.  

O material traz o exemplo de uma escola da região que teve desempenho 

satisfatório na avaliação: “A Escola Firmino Cardoso Junior, de São Pedro do Sul, foi a 

escola que mais se destacou entre as escolas da 8ª CRE, pois seu índice passou de 5.8 

em 2009 para 7.2 em 2013, superando o 7.0 de metas projetadas para 2021.” E 
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apresenta o depoimento da diretora da escola, além de um Box com a lista das dez 

escolas da 8ª CRE que atingiram as metas do Ideb para 2021. 

A novidade é um valor-notícia apresentado por Traquina (2005) que podemos 

identificar neste conteúdo. Pois, ainda que o assunto tenha sido abordado dias antes, 

novas informações foram divulgadas. 

Na edição do dia 17 de setembro AR veiculou na editoria Geral e cartola 

Educação nota intitulada: Mais professores para o estado. O texto afirma que a 8ª CRE 

possui, a partir desta data, mais 51 professores nomeados entre os aprovados no 

concurso do Magistério/2013. Também informa o local e período em que ocorrem os 

mutirões de posse dos novos professores e destaca que até o momento são 5.889 

educadores aprovados em 2013 já nomeados e em exercício. O conteúdo é definido 

como nota que, de acordo com Rabaça e Barbosa (2001), caracteriza-se como uma 

notícia pequena que pretende passar uma informação rápida. Assim, suas principais 

características são a brevidade e concisão. 

Com base em Traquina (2005) identificamos a relevância com um valor-notícia 

utilizado neste conteúdo. Pois, o fato de a rede pública estadual poder contar com mais 

professores tem impacto não apenas para os nomeados, mas também na realidade das 

escolas e alunos. A simplificação também foi um valor-notícia adotado com abordagem 

de fácil compreensão e sem ambiguidade. 

Nada foi publicado no site da coordenadoria. No entanto, no site da Seduc foram 

encontrados dois materiais referentes ao assunto. O primeiro, também do dia 17/09, tem 

o título: Governo do Estado dá posse a 1.159 professores e não possui identificação de 

nenhuma coordenadoria. Também não cita quantos professores serão efetivados em 

cada CRE. Ao invés disso, utiliza Concurso do Magistério e afirma que “as 30 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) foram beneficiadas com os professores 

efetivos”. O texto ainda apresenta depoimento da diretora de Recursos Humanos da 

Seduc e os números de nomeações realizadas pela secretaria desde 2012. 

Porém, destacamos trechos dos dois materiais em que podemos notar 

semelhanças na construção do texto. Em AR se lê: “Com isso, o número de educadores 

aprovados em 2013 já nomeados pelo Governo do Estado e que estarão em exercício 

das suas funções chega a 5.889”. No material da Seduc: “Com mais esta etapa de posse, 

o número de professores aprovados em 2013 já nomeados pelo Governo do Estado e 

que estarão em exercício chega a 5.889”. 
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O segundo material encontrado no site da secretaria sobre as nomeações de 

professores, publicado no dia 18 de setembro, possui identificação da 8ª CRE e tem o 

título: Região de Santa Maria tem 51 professores nomeados.Este material também 

apresenta semelhanças com o veiculado por AR.Ambos os textos, assim como é 

possível identificar em diversos releases produzidos pela coordenadoria, iniciam da 

mesma forma, como destacamos nos trechos a seguir. Em conteúdo veiculado por AR: 

“A 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com sede em Santa Maria, passou a 

contar com mais 51 professores nomeados no oitavo grupo de aprovados no concurso 

público do Magistério/2013”. No release da coordenadoria: “A 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE), de Santa Maria, tem 51 professores empossados no 

oitavo mutirão de posse de professores aprovados no concurso do magistério estadual 

de 2013”. Assim como o material da Seduc, este release não foi publicado no site da 8ª 

CRE. No DSM o assunto também não foi abordado. 

No dia 29 de setembro AR publicou na editoria Geral, cartola Educação, nota 

intitulada: Matrículas para 2015. O texto se atém a responder as perguntas do lead e, 

assim, de forma simples e direta, informa pais e alunos quando, onde, como e o que 

fazer realizar a matrícula escolar. No site da Seduc foi publicado no dia seguinte (30/09) 

ao veiculado pelo jornal material da 8ª CRE referente ao assunto e traz o título: 8ª CRE 

realiza reunião para tratar das matrículas 2015. O conteúdo é mais extenso e informa 

que no dia anterior foi realizada reunião com os responsáveis pelas matrículas nas 

escolas de abrangência da 8ª CRE. Em seguida, divide em tópicos cada um dos 

processos (matrículas, rematrículas, ingresso e transferências) e informa os prazos e 

procedimentos que devem ser adotados em cada uma das situações. Ao tratarmos dos 

valores-notícia apresentados por Traquina (2005), podemos citar a relevância, pois o 

conteúdo divulga o início das matrículas em toda a rede estadual de ensino. A 

simplificação também foi um critério utilizado, com uma abordagem clara e de fácil 

compreensão. 

No site da coordenadoria foi encontrado um release sobre as matrículas, porém, 

na aba Destaque da semana, e não em Notícias, como os demais analisados. O conteúdo 

foi publicado no dia 1º de outubro com o título: Matrículas encerram dia 31 de outubro, 

e traz também uma linha de apoio. O restante do texto é idêntico ao publicado no site da 

Seduc. No DSM nada foi publicado sobre o assunto. 



55 

 

No dia 30 de setembro AR publicou novamente conteúdo sobre matrículas, desta 

vez no caderno A Razão de Ler. Com o título:Matrículas começam amanhã o texto é 

uma reprodução do veiculado no dia anterior pelo jornal, com algumas informações 

complementares. Na mesma página, foi publicada uma nota com cartola Enem e título: 

Inscrições para internos do Case17. Cabe esclarecermos que junto ao Case de Santa 

Maria funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental Humberto de Campos, 

instituição de ensino de abrangência da 8ª CRE. Assim, analisamos também o conteúdo 

desta nota, que se limita a responder as perguntas do lead: quando iniciam as inscrições; 

a quem se destina; onde e como devem ser feitas e a data da prova. 

No site da Seduc foi publicado no dia 2 de outubro material intitulado: 8ª CRE: 

abertas inscrições ao Enem para pessoas privadas de liberdade. O conteúdo é mais 

extenso e mais detalhado do que o veiculado pelo jornal. No entanto, é possível 

identificar trechos idênticos e semelhanças na construção de algumas frases entre a nota 

e o release. Em AR: “A partir de hoje estão abertas as inscrições para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 das pessoas privadas de liberdade e jovens 

sob medida socioeducativa”. No release: “Estão abertas as inscrições para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 para as pessoas privadas de liberdade e jovens 

sob medida socioeducativa”. 

Em outro trecho de AR: “O responsável pedagógico da instituição deve fazer a 

inscrição dos detentos, internos e acompanhar o processo até a divulgação do resultado 

do exame”. No release: “O responsável pedagógico fará a inscrição dos participantes e 

acompanhará todo o processo do exame, até o acesso aos resultados obtidos por aqueles 

que fizerem as provas”. No site da 8ª CRE e no DSM nada foi publicado sobre o 

assunto. 

Nesta nota é possível observar as diferenças na linguagem e abordagem adotadas 

nos dois conteúdos. AR opta por utilizar os termos “internos” e “detentos” para se 

referir aos jovens em questão. Termos que carregam um tom pejorativo e referem-se 

àqueles que cometem algum crime. Assim, a escolha de palavras também demonstra um 

equívoco por parte do jornal, uma vez que, de acordo com a lei, o adolescente não 

pratica crime e sim, ato infracional. Portanto, a ele não é atribuída uma pena, mas 

                                                           
17 Centro de Atendimento Socioeducativo que atende adolescentes infratores entre 12 e 18 anos e jovens adultos com idade entre 

18 e 21 anos incompletos que receberam medida socioeducativa de internação, tanto na modalidade provisória ou imposta por 

sentença definitiva pelos Juizados da Infância e da Juventude 
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medida socioeducativa. Já o release utiliza os termos “participantes” e “pessoas 

privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa”. 

Na edição do dia 3 de outubro AR veiculou na editoria Geral, cartola Rede 

Pública, nota intitulada: Aberto período de rematrículas. O conteúdo é breve e relembra 

os leitores que há dois dias estão abertos os períodos de rematrículas nas escolas 

municipais e estaduais. Também orienta pais ou responsáveis como, onde e quando 

devem realizar os procedimentos de matrícula. 

No dia seguinte, na edição de final de semana (4-5/09), AR publicou outros dois 

conteúdos sobre o assunto. O primeiro, na editoria Geral e cartola Rematrículas, 

relembra que já estão em andamento as inscrições e período de rematrícula nas escolas. 

O segundo foi veiculado na editoria Serviço e traz as mesmas informações, porém, mais 

detalhadas. Destacamos um trecho presente nos dois materiais veiculados neste dia: “A 

informação é da Central de Matrículas, uma parceria do Governo do Estado e a 

Prefeitura de Santa Maria, por meio da 8ª Coordenadoria Regional de Educação e da 

Secretaria de Município da Educação (Smed)”. Nada mais foi publicado no site da 8ª 

CRE, da Seduc ou no DSM referente a este assunto. 

 

5.5 Premiações e homenagens 

Nesta categoria abordamos conteúdos veiculados nos jornais analisados que 

deram destaque a homenagens, condecorações ou qualquer outro tipo de premiação 

concedida às escolas estaduais ou a 8ª Coordenadoria Regional de Educação. 

Dessa forma, apresentamos conteúdo publicado por AR em 16 de setembro, no 

caderno A Razão de Ler, com título: Escola recebe homenagem da Câmara de São 

Martinho. O texto destaca que a coordenadora da 8ª CRE e a diretora da Escola 

Estadual de Educação Básica Professora Lélia Ribeiro, de São Martinho da Serra, 

receberam de representantes do Poder Legislativo do município homenagem pelo 

trabalho realizado junto à comunidade escolar local. Também traz, de forma indireta, 

depoimentos da coordenadora, da professora e do presidente da Câmara de Vereadores 

de São Martinho da Serra. Acompanha o texto uma foto pequena das educadoras 

homenageadas com a placa de reconhecimento recebida por elas, juntamente com o 

presidente da câmara. 
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A personalização é um valor-notícia abordado por Traquina (2005) que podemos 

identificar neste conteúdo, pois valoriza os envolvidos e, especialmente, o trabalho 

realizado pelas homenageadas. 

Ao analisarmos os sites da 8ª CRE e Seduc, identificamos que ambos publicaram 

conteúdo sobre o assunto no dia anterior (15/09). Comparando os três materiais, 

pudemos concluir se tratar de release produzido pela AI da 8ª CRE, pois ainda que o 

título apresente pequena alteração - Escola Lélia Ribeiro recebe homenagem da 

Câmara de Vereadores de São Martinho da Serra -, o material publicado nos sites é 

idêntico ao veiculado por AR. No DSM nada foi publicado sobre o assunto. 

Na edição de final de semana dos dias 27 e 28 de setembro AR publicou nota na 

editoria Geral, cartola Homenagem, intitulada: Colégio Tiradentes18 recebe comenda. 

Ao contrário do que diz o título, texto cita que a 8ª CRE, representada pela 

coordenadora, recebeu homenagem da Corporação pelo trabalho realizado junto ao 

Colégio Tiradentes e demais instituições públicas da cidade. O texto ainda destaca que o 

colégio pertence à jurisdição da 8ª CRE há seis anos e informa que o objetivo da 

homenagem é distinguir instituições e cidadãos por “promover e incentivar a educação”. 

No dia 26 de setembro, foi publicado no site da 8ª CRE release intitulado: 

Titular da 8ª CRE recebe Comenda Honrosa do Colégio Tiradentes de Santa Maria. 

Ainda que o conteúdo publicado no site da coordenadoria seja mais extenso e apresente 

o depoimento da titular da 8ª CRE, ao compararmos os dois materiais é possível 

identificar que AR utilizou trechos do release para elaborar a nota, pois o conteúdo é 

idêntico. No site da Seduc e no DSM nada foi publicado. 

Quanto aos valores notícia de que fala Traquina (2005) identificamos neste 

conteúdo a personalização como valor-notícia de construção e disponibilidade como 

valor-notícia de seleção contextual, uma vez que o jornal fez uso de material produzido 

pela AI de imprensa da coordenadoria, sem necessidade de deslocamento e apuração. 

O último material analisado desta categoria foi publicado por AR no dia 30 de 

setembro, no caderno A Razão de Ler. Com cartola 8ª CRE e título: Titular recebe 

Comenda Honrosa, o assunto é o mesmo do analisado acima. No entanto, este é ainda 

mais breve, mas ainda com trechos idênticos ao encontrados no release da 

coordenadoria. 

                                                           
18 Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria, instituição de ensino de abrangência da 8ª CRE. 
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5.6 Artigos 

Nesta categoria analisaremos artigos publicados nas editorias de Opinião dos 

jornais A Razão e Diário de Santa Maria dentro da temática Educação e/ou Ensino. No 

total, foram cinco publicações no DSM e uma em AR. 

Iniciamos com conteúdo publicado no DSM no dia 1º de setembro. O artigo 

intitulado: Expulsar alunos foi enviado por uma professora que atuou como 

coordenadora regional de educação entre 2003 e 2007. Cargo que, como viemos a ter 

conhecimento durante o estágio realizado na coordenadoria, é definido por indicação 

política. No texto, a professora se dirige aos “senhores conselheiros”, a quem afirma que 

não é uma prática rotineira das escolas a expulsão de alunos. E defende: “Antes de uma 

atitude extrema, até porque já existe uma legislação sobre isso, todas as escolas tentam 

de diversas maneiras conquistar e modificar o comportamento de alunos”. 

A professora se dirige ainda aos “senhores conselheiros” e afirma que é preciso 

respeitar os conselhos escolares, as escolas e professores pelas “experiências diárias” 

com que têm de lidar, e segue: “o que vocês, com todo respeito, já não possuem mais”. 

Ela afirma que a escola deve lidar com a indisciplina, mas dentro de suas possibilidades 

e defende: “mas, sinceramente, a escola não precisa ser ré e penalizada por não 

conseguir consertar o mundo”. 

No último parágrafo do artigo, a educadora volta a ser incisiva e exigir mudança 

de postura e atitudes do “Conselho”. É neste trecho também que ela faz referência ao 

papel e influência do Estado na qualidade da educação. Ela sugere que o Conselho 

pressione o Estado e crie normas que o “obriguem” a “abastecer as escolas” com 

profissionais capacitados, materiais didáticos, informática, atividades musicais e 

esportivas “e tantos outros recursos que faltam”. Em tom desafiador, afirma: “Se vocês, 

prezados doutores, tivessem visão educacional, com certeza não estariam legislando 

para as paredes”. Esse trecho é apresentado em destaque no olho.  

Ao analisarmos superficialmente o artigo da professora, percebemos sua 

insatisfação com o tratamento dado às escolas públicas. No entanto, uma leitura mais 

atenta nos permite destacar alguns pontos importantes. Primeiro, apresenta-se como 

representante das escolas e professores, o que podemos perceber com o uso de 

expressões e afirmações como “as escolas não têm como rotina a expulsão de alunos” 

ou, ainda, “todas as escolas tentam”. Em seguida, a professora busca legitimar a sua 
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fala ao destacar o cargo de coordenadora regional de educação que ela ocupou entre 

2003/2007. Ao final do artigo, a professora critica de forma mais direta o Governo 

Estadual, sugerindo descaso com as escolas quando cita a necessidade de se “abastecer” 

as escolas com “tantos outros recursos que ainda faltam”.  Porém, são as duas últimas 

frases do texto que merecem destaque. A professora diz: “Mas eu estou farta de 

demagogia, de programas finitos e interesseiros. Estou cansando de politicagem em 

cima da nossa tão amada educação”. 

Novamente ela apresenta-se como uma porta-voz das escolas e busca 

identificação do leitor ao referir-se a “nossa” educação. Cabe observarmos que foi 

durante a gestão de Germano Rigotto (PMDB) no governo do Rio Grande do Sul o 

período em que a professora atuou como titular da 8ª CRE. Também constatamos que a 

professora é filiada ao PSDB, partido pelo qual concorreu a vereadora de Santa Maria, 

em 2012. Tais observações demonstram ainda mais claramente o tom político-partidário 

e discurso antigoverno expressado na opinião da professora neste artigo. 

 O segundo artigo que analisamos foi publicado no dia 4 de setembro em AR 

com o título: Desafios na educação. Doutor em Sociologia e membro do Conselho do 

ProUni19, o autor afirma que há muito tempo existem questionamentos sobre qual seria 

o melhor e mais eficaz método de ensino, porém, garante que com os avanços 

tecnológicos os “antigos métodos não funcionam mais”. Ele destaca o papel e 

importância que a internet assumiu no processo de educação. Nesse sentido, afirma que 

o ensino a distância (EAD) “já é uma realidade, com tendência a crescer cada vez 

mais”. O autor também afirma que o uso do computador e da internet “enriqueceu de 

forma surpreendente as potencialidades no campo educativo” e que é preciso investir 

não apenas em infraestrutura, mas “especialmente em capacitação humana”. Pois, 

segundo ele, os professores e profissionais de ensino que estiverem preparados para 

utilizar esses recursos “em favor de uma educação com qualidade” atingirão resultados 

satisfatórios. Outra afirmação feita pelo autor é que “os recursos informacionais tem 

permitido uma dinâmica muito melhor, com aulas melhor preparadas, em termos de 

conteúdo, mais pontuais [...] dando mais atratividade”. E conclui: “Por isso, temos que 

                                                           
19 Programa Universidade para Todos. Criado em 2004 pelo Governo Federal tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais em cursos de graduação em instituições de ensino privadas. A seleção do candidato é feita pelo desempenho 

no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
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estar abertos a essas novas ferramentas, saber manejá-las, conhecê-las, e buscar o 

aprimoramento metodológico que se faz necessário, em meio aos desafios de hoje”. 

 Como destaca Maingueneau (2004), para que seja possível compreender o 

sentido atribuído pelo autor do enunciado é preciso, primeiramente, conhecer contexto. 

Nessa perspectiva, é importante observara função desempenhada pelo autor do artigo, 

de membro do Conselho do ProUni. Também ressaltamos os trechos e palavras 

destacadas acima em que se pode identificar, pela escolha dos adjetivos, um 

posicionamento positivo ao referir-se à realidade atual das salas de aula. Dessa forma, 

podemos inferir a construção de um discurso pró-Governo neste artigo publicado em 

AR. 

 O terceiro artigo que analisamos foi publicado no dia 10 de setembro no DSM e 

traz o título: Construção coletiva. O autor, aluno do curso de Física Licenciatura, inicia 

o texto questionando o leitor: “No dia a dia, quais comentários você escuta quando o 

assunto é escola? O que você costuma falar a respeito desse assunto?”, destaca as 

insatisfações e reclamações que ouve com frequência de alunos e professores quando se 

referem à escola e ao ambiente escolar e afirma: “De maneira geral, alunos e 

professores estão cansados e desmotivados”. Ele também afirma que a escola “perdeu 

sua identidade (ou todos sabem qual é – ou deveria ser – o papel da escola?)”. 

 Ainda, questiona o papel dos pais, alunos, comunidade escolar, professores e 

equipe diretiva no desempenho e contexto escolar: “Será que os problemas e limitações 

enfrentados na sala de aula, no dia a dia, não têm relação com as ações (ou falta de 

ações) da comunidade escolar como um todo?”. Em seguida, afirma que o trabalho para 

“resgatar a identidade da escola” é um “dever” de todos os envolvidos nesse contexto. 

O trecho destacado no olho diz: “Não podemos desistir dos alunos, dos professores e da 

escola”. 

Assim como o artigo publicado pelo DSM que analisamos, neste o autor exige 

dos órgãos competentes maior autonomia para a escola e finaliza o texto ressaltando o 

papel do Estado com as escolas: 

 

A comunidade escolar, além de trabalhar cotidianamente, deve clamar pelo 

incentivo financeiro por parte do Estado, por auxílio para a formação 

continuada e permanente dos professores e pela execução das políticas 

públicas que garantem a democratização da educação e a autonomia da escola 

(Diário de Santa Maria, 10/09/2014, p.4). 
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Neste artigo pudemos identificar algumas estratégias discursivas utilizadas pelo 

autor para criticar e cobrar maior participação e comprometimento com a escola e a 

educação sem, no entanto, ferir ou ameaçar as faces20 do destinatário. Para isso, ele 

estabelece uma relação “eu + você”. O autor busca trazer o destinatário para a discussão 

ao questioná-lo diretamente: o que “você escuta?”; o que “você costuma falar?”, assim, 

busca identificá-lo como participante desse processo, ao mesmo tempo em que se 

mostra presente quando diz: “ouvi”, “penso”. Em seguida, para não ferir as faces desse 

destinatário, o autor mostra-se junto a ele disposto a contribuir para construir uma 

escola melhor. Podemos constatar tal observação com a utilização, por parte do autor, 

de afirmações como: “não podemos desistir”; “não devemos ficar parados”. 

Ao final do artigo fica implícita a crítica também ao papel do Estado, quando o 

autor afirma que a comunidade escolar “deve clamar” por incentivo, auxílio e execução 

das políticas públicas, atribuindo, dessa forma, a culpa ao Governo pela situação 

enfrentada pelas escolas. 

Dois dias depois, em 12 de setembro, o DSM deu espaço a mais um artigo com a 

temática Educação e/ou Ensino. Desta vez o conteúdo foi enviado por uma professora 

da Escola de Ensino Fundamental Vicente Pallotti21, de Santa Maria. Com o título: A 

autoridade do turno, o texto aborda o comportamento de crianças e adolescentes dentro 

das salas de aula e perante a figura do professor: “Observamos e escutamos as crianças 

expressando suas opiniões e enfrentando posicionamentos incoerentes a suas idades” e 

“Elas tentam diariamente dirigir a aula dos professores, orientar as regras e impor suas 

autonomias preponderantes precocemente”. 

A professora atribui esse comportamento a “falta de regras, horários, disciplina e 

autoridade” que “está crescendo em patamares desordenados em muitas famílias 

brasileiras”. Nesse sentido, ela afirma que diariamente a escola e professores precisam 

assumir outros papeis e assim, “além dos filhos, é necessário formar os pais”. A 

professora conclui afirmando que tais situações contribuem negativamente no ensino e 

aprendizado dos alunos e destaca a necessidade da presença constante “do adulto com 

                                                           
20  Segundo Maingueneau (2004), todo indivíduo possui uma face negativa que corresponde ao “território” de cada um (seu corpo, 

sua intimidade, etc) e uma face positiva, própria imagem que tentamos mostrar aos outros. Dessa forma, todo ato de enunciação 

pode constituir uma ameaça a uma ou várias dessas faces, o que leva os interlocutores a buscarem constantemente um “acordo”, 

a negociar a preservação duas próprias faces sem ameaçar a do parceiro. 

21 Escola filantrópica mantida pela Sociedade Vicente Pallotti. Fundada oficialmente em 6 de abril de 2011 está localizada no bairro 

Renascença, zona oeste de Santa Maria. 
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autoridade e responsabilidade”. Como no material analisado anteriormente, este artigo 

traz à tona a discussão sobre o papel desempenhado pela escola atualmente e a 

importância da participação das famílias no processo educacional, criticando 

vigorosamente o descaso e “flexibilidade” na estrutura de “muitas famílias brasileiras”. 

A autora também utiliza estratégias para criticar sem que o destinatário sinta-se 

ameaçado. Porém, aqui, como apresenta-seno papel de quem precisa enfrentar 

diariamente as consequências dessa realidade nos lares descrita por ela, a professora 

busca se dirigir de forma indireta ao receptor e assim não ameaçar suas faces. Para isso, 

ao contrário do artigo anterior, ela substitui o “você” por “do adulto”, “os pais e 

responsáveis”, “muitas famílias”. 

Em artigo publicado no DSM no dia 29 de setembro, intitulado: Sobre impactos, 

uma professora discorre sobre o impacto causado pelos aparelhos tecnológicos na vida 

de crianças e adolescentes e a facilidade com que estes dominam as novas tecnologias. 

E afirma:  

 

Essa parafernália tecnológica rouba, com certeza, parte (grande) do interesse 

dos jovens pelos estudos. Com esse fato, o resultado são notas mais baixas 

nas avaliações. E indisciplina, uma vez que o estudo passa a ser segundo 

plano. O atrativo tecnológico torna-se, então, um perigoso rival do 

aprendizado (Diário de Santa Maria, 29/09/2014, p.4). 

 

 

 A professora ainda diz que os adultos estão igualmente dominados e distraídos 

pelas tecnologias e, assim, torna-se “um dilema a ser estudado” o fato de eles 

reprimirem as crianças e adolescentes, quando eles estão agindo da mesma forma e faz 

“um apelo” aos “cientistas da educação” para que sejam realizados debates e soluções 

práticas “caso seja cientificamente comprovada a interferência negativa da tecnologia 

no ensino”. Ela finaliza sugerindo o foco da pesquisa: “Seria o estudo da tecnologia 

moderna e seu impacto na educação”. 

 Ao contrário do artigo veiculado por AR em que o professor afirma que “antigos 

métodos não funcionam mais” e ressalta as vantagens e facilidades proporcionadas 

pelas tecnologias, assim como a necessidade de preparar professores e profissionais da 

educação para ter bons resultados utilizando-se desses recursos, neste artigo publicado 

pelo DSM a professora mostra-se insatisfeita com tantos recursos tecnológicos 

disponíveis e acessíveis aos jovens. Tal posicionamento fica claro quando atribui as 

notas baixas e indisciplina dos alunos à “parafernália tecnológica” e afirma que esta 
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provoca a “absorção” do tempo livre “que deveria ser usado para execução das tarefas 

escolares”.  

Ao encerrar o artigo solicitando que sejam realizados estudos sobre o assunto, a 

professora novamente deixa claro seu posicionamento contrário ao uso ou domínio das 

tecnologias pelos alunos, como se pode perceber pela escolha da palavra em destaque: 

“Seria o estudo da tecnologia moderna e seu impacto22 na educação”. A escolha pela 

palavra impacto já demonstra, pelo significado que possui e sentido que carrega, uma 

abordagem claramente definida para o estudo sugerido. 

 Em 30 de setembro, dia seguinte à publicação deste conteúdo, o DSM veiculou 

novamente artigo com o tema escola e Educação e/ou Ensino. O texto é assinado pela 

Presidente do Conselho Escolar e pelo Presidente do Círculo de Pais e Mestres da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Boca do Monte, localizada na zona rural do 

distrito de mesmo nome, em Santa Maria. 

Com o título: Escolas rurais democráticas, os autores iniciam o texto da 

seguinte forma: “Democracia e participação popular são termos exaltados com 

propriedade por nossos governantes, mas é comum fazerem alterações importantes para 

a sociedade sem uma discussão profunda e conclusiva”. Eles também afirmam que essas 

mudanças ocorrem, especialmente, em épocas de acontecimentos significativos, como 

eleições, Copa do Mundo, entre outros. “É oportuno mudar enquanto estamos 

distraídos. É isso que está acontecendo neste ano com as escolas estaduais do campo”, 

segue o texto. Dessa forma, os autores introduzem o tema central do artigo e causa da 

insatisfação da comunidade escolar local:  

 
A escola em que nossos filhos estudam, no distrito de Boca do Monte, 

recebeu da Secretaria de Educação do Estado um Regimento Escolar Padrão 

que deverá ser entregue ainda este ano. Ocorre que não houve a participação 

da comunidade na elaboração do mesmo (Diário de Santa Maria, 30/09/2014, 

p.4). 

 

Em seguida, apresentam de forma breve uma das determinações do documento 

que diz que a escola deverá ser organizada em três ciclos: o primeiro, com crianças de 

seis a oito anos; o segundo, com crianças de nove a 11 anos e o terceiro, com alunos 

                                                           
22Impacto adj (latimpactu) 1 Empurrado, impelido contra. 2 Metido à força. sm 1 Ação ou efeito de impactar. 2 Ponto de 

penetração de um projétil. 3 Choque, embate, encontrão. 4 Choque de um corpo em movimento com outro em repouso. 5Choque 

emocional; expectativa. 6 Astronáut Ponto terminal da trajetória de um míssil. (Fonte: http://michaelis.uol.com.br/)  

http://michaelis.uol.com.br/
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entre 12 e 14 anos. Por esse motivo os autores do artigo afirmam que “muitas dúvidas e 

preocupações surgiram”, em especial, com a “qualidade da aprendizagem”. Isso porque 

de acordo com eles os professores deverão realizar um trabalho e “planejamentos 

diários diferenciados e diversificados” para atender satisfatoriamente todos os alunos. 

“Ou seja, terá seu trabalho triplicado pelo mesmo baixíssimo salário”, concluem. 

Ainda, destacam a insatisfação com a falta de preparo e formação dos 

professores para lidarem com esse novo formato e finalizam afirmando: “Fala-se tanto 

em igualdade social, mas os alunos da zona rural não terão as mesmas condições de 

ensino que os alunos do meio urbano”. Este artigo traz no olho o seguinte trecho: “O 

que as escolas precisam é de investimento em novos espaços”. 

Este artigo demonstra claramente a insatisfação dos autores com os governantes 

como se pode constatar nos trechos destacados. Porém, ao contrário dos demais artigos, 

este é ainda mais claro quanto a um posicionamento antigoverno, quando direciona sua 

insatisfação à Secretaria de Educação do Estado e afirmam que “não houve a 

participação da comunidade” na elaboração do documento citado. Outra questão há 

muito tempo questionada e reivindicada (salário dos professores) também é citada no 

texto em tom protesto: “trabalho triplicado pelo mesmo baixíssimo salário”, o que 

evidencia a construção de um discurso político, também implícito pela escolha de 

palavras e expressões como democracia e participação popular.  

Como é de nosso conhecimento, o espaço destinado à publicação de artigos nos 

jornais é aberto a qualquer pessoa que deseja expor alguma ideia ou argumento. Assim, 

quando veiculado traz a assinatura do seu autor. No entanto, como vimos na nossa 

fundamentação teórica, os veículos jornalísticos também expressam uma opinião por 

meio da seleção do que será publicado. De acordo com Melo (2003), esta seleção “é o 

principal instrumento de que dispõe a instituição (empresa) para expressar sua opinião” 

(p.75). Segundo o autor, isso acontece por meio daquilo que o veículo opta por publicar 

em cada edição, “privilegiando certos assuntos, destacando determinados personagens, 

obscurecendo alguns e ainda omitindo diversos” (p.75). 

Dessa forma, não podemos deixar de observar que, ao optar por publicar com 

certa frequência posicionamentos e ideias que se assemelham, o veículo jornalístico 

demonstra possuir uma linha editorial bem definida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme as proposições estabelecidas inicialmente, este trabalho mostrou-se 

relevante para uma maior compreensão dos critérios utilizados pelos jornais observados 

para noticiar o tema educação e/ou ensino estaduais. O período delimitado para a 

pesquisa também se confirmou como uma boa oportunidade para analisar a ocorrência 

desses conteúdos, uma vez que ao abordar este assunto, quem o faz, não raro assume 

algum posicionamento, ainda que implícito. Ainda, ficam evidentes as diferenças no uso 

e aproveitamento que os jornais A Razão e Diário de Santa Maria fazem dos releases e 

conteúdos produzidos pela AI da 8ª CRE.  

Com a realização de um registro quantitativo do objeto de estudo, é possível 

perceber no jornal A Razão uma ocorrência quase cinco vezes maior do que no Diário 

de Santa Maria de publicações envolvendo as escolas públicas estaduais de abrangência 

da 8ª CRE ou a própria instituição. Por meio da leitura analítico-descritiva foi possível 

constatar, ainda, que no jornal A Razão, quase a totalidade desse conteúdo mostrou-se 

ser produto produzido pela assessoria de imprensa da coordenadoria que, por vezes o 

jornal publicou na íntegra e outras, fez uso do material para elaborar a notícia.  

Dessa forma, foi possível constatar que o discurso produzido por A Razão 

mostra-se positivo em relação às escolas estaduais ou ensino público, assim como em 

relação à coordenadoria, ao divulgar com frequência projetos, atividades, obras e 

participação e homenagens recebidas pelas escolas ou representantes da coordenadoria. 

Enquanto os releases e conteúdos produzidos pela assessoria da 8ª CRE recebem 

espaço constante no jornal A Razão, no Diário de Santa Maria, durante o período 

selecionado para observação, não houve nenhuma ocorrência constatada. Em 

contrapartida, foi observada a veiculação de cinco materiais opinativos sobre o tema 

Educação e/ou Ensino no jornal, contra um em A Razão.  

Dos artigos publicados pelo jornal Diário de Santa Maria, três deles eram de 

autoria de professoras, outro de um acadêmico de licenciatura e o último de 

representantes da equipe diretiva de uma escola estadual. Em A Razão, o autor do artigo 

é identificado como doutor em Sociologia e membro do Conselho do ProUni. 

A temática abordada nos artigos veiculados pelo Diário de Santa Maria centrou-

se na insatisfação e questionamentos sobre o papel desempenhado pelo Estado ou 

órgãos representantes, o papel da escola na atualidade e dificuldades enfrentadas por 
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professores e escolas no dia a dia escolar. O único artigo relacionado ao tema publicado 

no jornal A Razão durante o recorte de nossa análise também abordou os desafios com 

os quais profissionais da educação têm de lidar hoje. No entanto, este apresenta um 

ponto de vista positivo e otimista, contrastando com os artigos encontrados no Diário de 

Santa Maria. 

Pode-se atribuir a isso, com base nos autores estudados, não apenas a expressão 

da opinião do autor, mas, especialmente, uma forma de o jornalista e, na maioria dos 

casos, o jornal ou a empresa jornalística expressar sua posição e opinião sobre 

determinado assunto. Uma vez que, quando bem estruturada a linha editorial da empresa 

aquilo que veicula reflete esse posicionamento. Quando isso não acontece é quando o 

jornalista tem, então, maior autonomia para decidir. Assim, é importante ressaltar a 

observação de que o jornal Diário de Santa Maria, pela frequência e similaridade entre 

as temáticas e pontos de vista explicitados nos artigos, recorreu a este meio para 

expressar uma opinião mesmo que tenham sido colaboradores sem vínculo com a 

empresa a expressar essa opinião. 

Nesse sentido, destaca-se o perfil observado dos dois jornais impressos e como 

isso interfere também na seleção da informação. O fato de o Diário de Santa Maria fazer 

parte de um grupo jornalístico de grande influência e com perfil editorial bem 

delimitado e também a possibilidade de contar com um número maior de profissionais 

justificam a pouca utilização dos releases como fonte principal de informação. Foi 

possível constatar este fato ao identificarmos em duas notícias analisadas a assinatura do 

repórter e créditos do fotógrafo do jornal. O jornal A Razão, por sua vez, apesar da 

tradição apresenta o perfil de uma empresa familiar e menor número de profissionais. 

Por esse motivo, utilizam-se quase que exclusivamente dos releases como fonte de 

informação. 

Por fim, resultou também da realização desse estudo a constatação de pouca 

preocupação quanto à atualização das notícias no site da 8ª CRE, e também a não 

utilização de fotografias e materiais multimídia, sendo estes importantes aspectos a 

serem trabalhados não apenas pelas empresas jornalísticas, mas também pelas 

assessorias de imprensa, como apresentamos em nossa fundamentação teórica. 
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