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RESUMO

Este estudo busca compreender como são estabelecidos os contratos de leitura entre suporte e 
leitor do Jornal Expressão, em Júlio de Castilhos – RS. A escolha deve-se porque a mídia está  
há 15 anos no mercado, sendo esta a primeira pesquisa acadêmica a ser realizada sobre o 
veículo em questão. Metodologicamente, optou-se pela abordagem qualitativa, com base no 
método etnográfico. Para a coleta de dados da pesquisa de recepção foram selecionados dois 
grupos  de  leitores  –  no  ambiente  familiar  e  no  ambiente  de  trabalho  –  totalizando  oito 
integrantes com idades variadas. O quadro teórico apresenta o campo dos media e faz uma 
contextualização do campo do jornalismo, situando nele o jornalismo de interior. Também 
aborda-se o conceito de discurso midiático, responsável pela construção do leitor imaginário, 
fundamental à noção do contrato de leitura.  Conclui-se identificando os contratos de leitura 
entre o veículo e leitor, a apartir da análise dos depoimentos dos leitores ouvidos.

Palavras-chave: jornalismo  de  interior,  pesquisa  de  recepção,  contrato  de  leitura,  Jornal 
Expressão.

ABSTRACT

The follow work intends to  understand the  senses  produced by the consumption  of  news 
contents  released  in  the  periodic  Jornal  Expressão,  from Julio  de  Castilhos,  state  of  Rio 
Grande do Sul, Brazil.  Indeed, enables to comprehend how are made the lecture contracts 
between the support and the readers. As the  newspaper has been published for the past fifteen 
years, it was the natural choose for the present study, however, this the first academic work 
using the Jornal Expressão as object. In the methodology we opted for a qualitative approach, 
based on the ethnographic method. In the reception research, it was used interviews with the 
readers  and the  periodic owner.  As the  conclusion of the study,  the interviewed  readers 
identify  with  the  periodic  because  of  local  news,  services,  and advices,  for  example,  the 
religious  ones.  The interactions  happen between the  editions  and the  readers  don’t  make 
negative comments to the staff. In this way, the lecture contract seems to occur in another 
instance, the readers don’t send suggestions directly to the newspaper staff, for this reason, the 
periodic doesn’t seems to improve the production of the journal.  

Keywords: interior Journalism, reception research, lecture contract, Jornal Expressão.
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INTRODUÇÃO

Para o desenvolvimento deste Trabalho Final de Graduação optou-se por um estudo de 

recepção do Jornal Expressão em Júlio de Castilhos, há 15 anos no mercado de comunicação 

no interior do Rio Grande do Sul.

Foi este fator, que levou a investigar os vínculos estabelecidos entre suporte e leitor, e 

entender  como o meio  atrai  os receptores  e os mantêm fiéis  aos respectivos  contratos  de 

leitura.  Além  disso,  esta  é  a  primeira  pesquisa  acadêmica  realizada  sobre  o  veículo  de 

comunicação em questão.

Exposto isso, cabe dizer que esta investigação busca compreender o que os leitores 

pensam sobre  o  produto,  com quais  elementos  se  identificam mais  e  por  quais  assuntos 

noticiados têm preferência. Verificou-se haver um contrato de leitura entre veículo e o público 

leitor,  identificação  que  se  deve  por  ser  o  jornal  uma  mídia  que  valoriza,  sobretudo,  a 

divulgação de notícias locais, por dar voz ao povo castilhense, publicar serviços e anúncios de 

interesse local. 

Neste trabalho foram analisadas cinco edições do jornal, entre julho e setembro de 

2010.  Também  se  fez  um  levantamento  histórico  sobre  a  imprensa  escrita  em  Júlio  de 

Castilhos, buscando situar o contexto do jornal. Para o desenvolvimento da pesquisa foram 

selecionados dois grupos de leitores em dois ambientes distintos - o ambiente familiar e o 

ambiente de trabalho, totalizando oito integrantes com idades aleatórias. A escolha dos grupos 

deve-se  pela  disponibilidade  dos  participantes  e  pelo  interesse  em  contribuir  com  a 

investigação. 

A metodologia utilizada neste TFG privilegiou a abordagem qualitativa, com base no 

método etnográfico, o que possibilita observar e investigar os processos comunicacionais. Na 

etapa da coleta  de dados foi utilizada uma entrevista  semi-estruturada,  através da qual os 

leitores do jornal discorreram suas opiniões diante das notícias, sobre como vêem o jornal e se 

as informações divulgadas atendem o interesse dos receptores. 

Além  dos  grupos  de  leitores,  ouviu-se  também  o  diretor-proprietário  e  editor  de 

reportagem, Osvaldo Borges. O alegretense foi responsável pela fundação da empresa. Uma 

semana após a entrevista concedida no dia 28 de agosto, ele veio a falecer aos 59 anos, em 

decorrência de um infarto.

Assim,  concordando  com Jacks  (1999),  apresenta-se  aqui  um estudo  de  recepção 

midiática,  que  permite  ao  pesquisador  aproximar-se  ao  máximo  do  ‘agente  real’  no  seu 
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ambiente, pois desse modo, é possível analisar os processos de comunicação que ocorrem e 

interpretar por meio da apropriação das tecnologias inseridas no cotidiano.

Assim, o primeiro capítulo deste trabalho apresenta uma visão ampla do campo dos 

media,  mostrando  a  sua  importância  no  processo  de  mediar  as  relações  sociais  com  os 

diversos  campos  do  conhecimento.  Após,  é  feita  uma  contextualização  do  campo  do 

jornalismo,  entendido como um subcampo do midiático,  e  nele,  situando o jornalismo de 

interior.  Aborda,  ainda,  o  conceito  de  discurso  midiático  que  busca  produzir  sentidos  no 

receptor dos conteúdos noticiosos, e assim, estabelecer os contratos de leitura,  ou seja, os 

laços de fidelidade entre emissor e destinatário.  

O segundo capítulo apresenta o percurso metodológico adotado nesta pesquisa. 

No  terceiro  capítulo  aborda-se  a  cidade  de  Júlio  de  Castilhos,  apresentando  o 

município e a história da imprensa local. Apresenta-se o Jornal Expressão, como objeto de 

estudo, a rotina produtiva, os conteúdos divulgados, a diagramação e o blog criado para postar 

as chamadas e notícias do jornal impresso. 

Na fase de análise são entrelaçados às fontes bibliográficas com os depoimentos dados 

em entrevista pelos dois grupos sociais pesquisados em seus respectivos ambientes. Por meio 

das declarações foram identificados os dados internos do contrato de comunicação no espaço 

da locução, da relação e da tematização. 

Neste  processo,  pode  ser  percebido  as  preferências  de  cada  leitor,  como  ler  os 

classificados, a coluna social, as notícias da cidade, a página policial, os serviços e anúncios. 

Constatou-se que essa identificação em ler determinado assunto é motivada pela preferência e 

interesse do leitor.

A pesquisa une as abordagens sobre os contratos de leitura apresentadas pelos autores 

Eliseo Verón, Fausto Neto e Patrick Charaudeau, com os estudos de Jornalismo de Interior, 

segundo  Beatriz  Dornelles,  Pesquisa  de  Recepção  com  base  em  Nilda  Jacks  e  Adriano 

Rodrigues sobre Campo dos Media. 

A conclusão conta com uma reflexão sobre os elementos abordados e o que se propôs 

a pesquisa. Constatou-se como se estabelecem os contratos de leitura entre os leitores e o 

jornal, e sugerindo possíveis rumos a serem adotados pelo veículo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Campo dos Media

O Campo dos Media são instituições responsáveis pelo processo de mediar as relações 

sociais  entre  os  demais  campos.  “Trata-se  antes  de  uma noção abstracta  que utilizo  para 

designar  a  instituição,  que  se  autonomiza,  na  modernidade  tardia,  que  é  dotada  de 

legitimidade para superintender à gestão dos dispositivos de mediação da experiência e dos 

diferentes campos sociais” (RODRIGUES, 1999, p. 26). O processo de autonomização do 

campo  dos  media  está  relacionada  com a  busca  de  uma  especialização  científica  para  a 

construção de novos saberes. É por isso que se caracteriza por uma instituição autônoma, com 

competência e legitimidade ao transmitir seus discursos. 

Entendemos  por  campo  dos  media  o  campo  cuja  legitimidade  expressiva  e 
pragmática é por natureza uma legitimidade delegada dos restantes campos sociais e 
que, por conseguinte, está estruturado e funciona segundo os princípios da estratégia 
de  composição  dos  objetivos  e  dos  interesses  dos  diferentes  campos,  quer  essa 
composição prossiga modalidades de cooperação, visando, nomeadamente, o reforço 
da força da sua legitimidade, quer prossiga modalidades conflituais, de exacerbação 
das divergências e dos antagonismos (RODRIGUES, 2001, p.152).

O autor reforça que a natureza delegada ou vicária do campo dos media tem a ver com 

a relação deste com os campos sociais no espaço público. Para haver a troca de mediações os 

campos sociais adotaram os serviços de assessoria de imprensa, comunicados e os gabinetes 

de  relações  públicas,  e  o  envio  de  releases  para  repassar  as  informações  a  respeito  da 

instituição social.  Isso porque o acesso é restrito  aos funcionários,  e não há o trânsito de 

pessoas dentro desses locais. Os campos sociais também possuem um discurso distinto, que 

ganhará visibilidade pública ao ser divulgado pela mídia. Mas, para isso, os campos sociais 

precisam cumprir  as  regras  instituídas  pelo  campo  midiático.  Caso  contrário,  não  haverá 

publicização. 

Ao disseminar as informações o campo dos media tem legitimidade no processo de 

institucionalização de seus valores próprios, desde sua criação e gestão. Esses valores são 

passados  à  esfera  pública  por  meio  do  discurso  midiático,  e  por  sua  vez,  ditam ações  e 

interferem nas interações sociais.

A legitimidade específica dos campos dos media assenta assim na elaboração, na 
gestão, na inculcação e na sansão dos valores de representação, de transparência e de 
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legibilidade do mundo da experiência no seio de uma sociedade caracterizada pela 
natureza fragmentada da experiência do mundo (RODRIGUES, 2001,  p. 155).

Além de impor regras de comportamento, influenciar nas relações sociais, o campo 

dos media busca mobilizar a sociedade. “O campo dos media é, deste ponto de vista, um 

aliado poderoso da pretensão mobilizadora dos outros campos sociais”  1. É por meio dessa 

competência que “faz também emergir, nas fronteiras dos campos sociais instituídos, novas 

questões, como a droga, o sexismo, o aborto, a ecologia, para as quais nenhum dos campos 

detém legitimidade indiscutível nem consegue encontrar soluções consensuais e impô-las ao 

conjunto da sociedade”, explica Rodrigues 2. Isto é, ele próprio se encarrega de promover e 

publicitar o debate público. O lançamento destes temas pela mídia contribui não só para que o 

público possa discutir, mas também para os campos especializados.

O campo midiático,  de  certa  forma,  tem legitimidade  sobre os  demais  campos  de 

conhecimento,  pois,  na  vida  cotidiana,  todas  as  relações  sociais  são  intermediadas  pelos 

dispositivos  sócio-técnicos.  O  campo  dos  media  divulga  questões  que  estão  sendo 

problematizadas  pelos  campos  sociais  e  também  assuntos  que  não  são  do  conhecimento 

desses  domínios  da  experiência.  Pode-se  dizer  que  a  mídia  atua  como  papel  central, 

organizando o debate público e na produção de sentidos.

A função discursiva do campo midiático predomina por sua natureza, mas, segundo 

Rodrigues (1999), a função pragmática consiste em transmitir nos atos de linguagem o efeito 

de realidade. Dessa forma, busca provocar nos campos sociais e nos domínios da experiência 

uma percepção do mundo.

Com  os  novos  dispositivos  de  mediação  ficou  mais  fácil  transmitir  a  noção  de 

realidade, tendo em vista o imediatismo dos meios. “Do efeito de realidade decorre o efeito de 

simulação ou a performatividade dos dispositivos mediáticos, a sua capacidade para antecipar, 

modelar e substituir o real” 3.

Diante do poder do campo dos media, os outros campos buscam cumprir suas regras 

para ganhar visibilidade e reconhecimento do público. Neste caso, há um jogo de interesses e 

a concorrência  entre os campos sociais  para ganhar audiência  e legitimidade da marca no 

mercado. As instituições sociais buscam que suas agendas se encontrem com as agendas dos 

jornalistas. Só assim os assuntos podem ser pautados por determinado veículo e noticiado. Da 

1 RODRIGUES, Adriano Duarte.  Experiência, modernidade, campo dos media.  In:  BOCC Biblioteca On-line de 
Ciências da Comunicação. V. 1, p. 1-32, 1999, p. 25.
2 Idem, p. 24
3 Idem, p. 27



12

mesma  forma,  ocorre  quando  a  agenda  midiática,  que  está  situada  em  um  espaço  na 

centralidade, busca interagir com os atores sociais e as instituições. Conforme Borelli (2007) 

o  campo  midiático  tem legitimidade  para  atuar  nos  modos  de  funcionamento  dos  outros 

campos  do  conhecimento  bem como  na  organização.  O  processo  de  midiatização  ocorre 

através das afetações entre as instituições e os sujeitos. 

A midiatização ocorre, assim, através dessa mediação específica, a tecno-interação, 
e  é  realizada  pelo  campo  midiático  por  meio  de  vínculos,  relações  e  rituais.  A 
midiatização leva a reconfigurações das formas habituais de mediação, em que agora 
há  um  dispositivo  tecno-simbólico que  intervém  no  processo  de  construção  da 
realidade social (BORELLI, 2007, p. 45).

Conforme a autora, é por meio das negociações, relações e troca de diálogo que se 

processam  as  mediações  entre  campo  midiático  e  campos  sociais,  permeadas  pelos 

dispositivos técnicos. Além disso, toma-se de Fausto Neto (2009, p.21) a afirmação de que, 

“neste  caso,  a  produção da noticiabilidade  se vê atravessada por lógicas  e  operações  que 

remetem à existência de uma nova interface entre jornais/fontes e jornal/leitor”.

Nesta perspectiva, se faz necessário a este trabalho detalhar o campo do jornalismo 

enquanto um subcampo do midiático, e nele, o lugar de jornalismo do interior. 

2.1.1 Campo do Jornalismo e jornalismo de interior

O campo do jornalismo por  ser  dotado de autonomia  e  legitimidade torna-se uma 

instituição reconhecida perante os outros campos sociais pela sua capacidade de impor regras 

e valores próprios, conquistando assim o respeito da sociedade segundo Bourdieu (1997).

Então,  pode-se dizer  que o campo do jornalismo tem autonomia  para gerenciar  as 

reportagens que vão ganhar espaço na mídia e visibilidade pública, conforme a ideologia da 

empresa de comunicação. 

A luta que é travada no interior do campo do jornalismo gira em torno do ato de 
nomear, pois, nele, se encontra o poder de incluir ou de excluir, de qualificar ou 
desqualificar, de legitimar ou não, de dar voz, publicizar e tornar público. Este poder 
se concentra em quem escolhe manchete,  a foto,  a notícia de primeira página,  o 
espaço ocupado, o texto assinado ou não (BERGER, 2003, p. 22).
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Além  disso,  ele  é  dependente  do  campo  econômico.  No  entanto,  busca  ceder  às 

pressões do campo econômico e pressionar os demais, conforme seus próprios valores. 

Ainda conforme Bourdieu, outro fator determinante no mercado é a concorrência entre 

os próprios meios de comunicação em busca da venda de espaços comerciais. Mas, o que 

contribui também para o crescimento econômico da empresa é a credibilidade conquistada 

pelo número de assinantes e anunciantes. 

O campo do jornalismo detém, privilegiadamente,  o capital  simbólico, pois é da 
natureza  do  jornalismo  fazer  crer.  O  capital  do  jornalismo  é,  justamente,  a 
credibilidade. É ela quem está constantemente em disputa entre os jornais e entre 
estes e os demais campos sociais (BERGER, 2003, p. 21).

Ainda  segundo  a  autora,  a  credibilidade  está  apoiada  na  questão  de  transmitir  os 

efeitos de verdade, que são construídos no texto jornalístico, com o uso de depoimentos de 

autoridades, testemunhas e provas.

Além  disso,  quem  vive  em  cidades  do  interior  procura  informar-se  por  meio  de 

veículos locais, como o impresso ou radiofônico. No entanto, o localismo é o que identifica o 

leitor  a buscar informações  da sua região.  “Nada substitui  a visão local.  Há um processo 

natural  de  identificação  do leitor  com o jornal  de sua  cidade,  independente  de  sua  linha 

editorial,  já que é esse veículo que informa o que interessa mais de perto a seus leitores” 

(LOPES, 1998, p. 106). Com essa afirmação, o autor legitima a importância  dos veículos 

locais em que os leitores possam buscar informações da sua comunidade e saber do que está 

acontecendo  ao  seu  redor,  diferente  das  grandes  mídias.  É  no  jornal  do  interior  que  os 

moradores encontram assuntos que interessam para o seu dia a dia. 

A caracterização do jornal do interior pode ser representada enquanto

o  produto  impresso  de  uma  empresa  ou  microempresa  jornalística,  constituída 
juridicamente  na Junta Comercial  de seu município,  regida pelo ativo e passivo, 
tendo  por  objetivo  o  lucro,  através  da  comercialização  publicitária,  venda  de 
assinaturas  e  venda  avulsa.  O  jornal  deve,  obrigatoriamente,  ser  registrado  no 
Cartório de Registros Especial e manter uma estrutura administrativa mínima, que 
inclui  um diretor,  um contador,  um responsável  pela  distribuição  do  jornal,  um 
vendedor de anúncios e um jornalista. O número de páginas deve ser de, no mínimo, 
oito, não havendo imposições para o máximo. A periodicidade deve ser constante, 
desde que diária,  trissemanária,  bissemanária ou semanária.  A filosofia do jornal 
deve ser comunitária, ou seja, as matérias produzidas para o jornal devem atender os 
anseios e reivindicações da comunidade que, dentro do possível, determinará quais 
as notícias que devem ser divulgadas pelo jornal, desde que não atendam nenhum 
interesse partidário (DORNELLES, 2004, p. 153). 
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Conforme esta autora, os meios de comunicação de interior possuem características 

bem definidas, e o Jornal Expressão, de Júlio de Castilhos, constitui-se como um veículo local 

dentro da definição proposta.

Segundo Almeida (1983), é na mídia local que uma cidade ou região é representada, 

pois  a  mídia  de  interior  incorpora  certos  elementos  da  cultura  local  na  divulgação  das 

informações.  Na sua  dissertação de mestrado sobre  o jornalismo regional,  Bertoni  (2006, 

p.19) reforça que, além do papel de divulgar as notícias da cidade, o veículo local “se firma, 

além de outras finalidades, como um meio de caracterizar a cultura e o indivíduo daquela 

região,  além  de  contribuir  no  desenvolvimento  regional  e  na  conscientização  do  espaço 

público.

A mídia local se propõe a contribuir com o desenvolvimento da cidade, mas para que 

isso ocorra de forma efetiva deve haver uma participação e cooperação da comunidade em 

solucionar os problemas e a cobrarem resultados do órgão público. 

Ao enfatizar e debater os problemas locais, o jornal amplia a discussão e convoca a 
comunidade  a  fazer  parte  da  solução  dos  problemas  [...]  Quando  conhece  os 
problemas, a comunidade passa a ter mais autoridade para reivindicar  medidas e 
cobrar respostas do poder público. Por outro lado, o poder público deve levar em 
conta o ponto de vista da sociedade porque é ela quem conhece e convive com os 
problemas diários (SILVA; FUSER, 2003, p. 4).

Portanto, a produção de notícias dos veículos de interior é focada na comunidade, em 

um público bem mais restrito do que as grandes mídias. Para Dornelles (2004) a imprensa de 

interior se caracteriza pelo compromisso comunitário, isto é, os jornalistas não apenas fazem a 

cobertura dos fatos, mas participam ativamente na comunidade.  Tanto o jornalista como a 

população compartilham mesmos interesses e valores, dessa forma os laços de amizade são 

reforçados em prol do bem comum. “Em contrapartida, essa amizade interfere na prática do 

jornalismo informativo quando a honra de um está em jogo. Assim, fofocas são inadmissíveis, 

bem como  a  divulgação  da  intimidade  de  qualquer  leitor,  especialmente  na  área  sexual” 

(DORNELLES, 2004, p. 155).

Através de uma pesquisa sobre os jornais de bairro da cidade de São Paulo, Valéria 

Uchoa (1998) afirma que a imprensa local se caracteriza pela proximidade entre o fato e o 

público receptor, sendo consolidada como um dos mais fortes instrumentos de informação, 

pois os fatos de interesse local dificilmente irão ganhar espaço na grande imprensa.
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A autora  enfatiza  que a  proximidade,  o localismo é o carro-chefe da imprensa  do 

interior. Com isso, a comunidade encontra espaço na mídia local para expor sua reivindicação 

e sabe que ela será publicada, a exemplo do Jornal Expressão. E acrescenta: 

A sobrevivência de alguns jornais de bairro por décadas está confirmando a antiga 
regra do jornalismo de que o fato é mais importante quanto mais próximo, afetiva e 
geograficamente, estiver do público leitor (receptor), bem como confirma ainda o 
seu potencial enquanto mídia (UCHOA, 1998, p. 59).

Quanto mais próximo o fato do leitor, maior é a sua identificação. Uchoa concorda 

com Dornelles quando diz que os leitores querem saber o que está acontecendo em sua cidade 

e não sobre assuntos de abrangência nacional e internacional. Para Silva (2009) o que faz a 

imprensa do interior ter um conteúdo peculiar é a questão da identificação com os anseios e 

reivindicações  da  população  local,  o  respeito  com os  moradores  tendo  em vista  que  em 

cidades pequenas todos se conhecem e a integração, pois a equipe de redação participa da 

vida comunitária.

As  notícias  sociais  ocupam   posição  de  destaque  na  imprensa  artesanal  e,  ao 
contrário dos veículos da grande imprensa,  elas não se limitam a uma seção - a 
coluna  social  -  mas  se  estendem a  todas  as  páginas  do  jornal.  As “fofocas”  da 
comunidade substituem o “furo”, a grande reportagem ou editorial, características da 
imprensa industrial. As notícias sensacionalistas de caráter policial não merecem, 
por outro lado, uma cobertura maior destes órgãos de informação e isso se deve 
principalmente à atuação da imprensa artesanal como veículo comunitário (BUENO, 
1977, p. 29-30).
 

Os jornais  do interior  se  estabelecem no mercado por  meio  da venda publicitária, 

como de assinaturas, venda avulsa de exemplares e anúncios. Acredita-se que, por divulgar 

temas  de interesse  da comunidade local,  o  Jornal  Expressão está  até  hoje no mercado,  e 

conseguiu sobreviver diante dos fatores impostos.

2.2 O discurso midiático e os contratos de leitura

 O  discurso  midiático  procura  tornar  clara  a  linguagem  usada  pelos  campos 

especializados  ao público  leigo  -  varia  entre  os  receptores  conforme o grau  de interesse, 

relevância  e  depende  também  dos  objetivos  que  eles  querem  encontrar  no  meio  de 

comunicação. Portanto, um discurso não provoca nos receptores os mesmos efeitos. 
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Um discurso é um espaço habitado, cheio de atores, de cenários e de objetos, e ler “é 
movimentar”  esse  universo,  aceitando  ou  rejeitando,  indo  de  preferência  para  a 
direita ou para a esquerda, investindo maior ou menor esforço, escutando com um 
ouvido ou com os dois (VERÓN, 2004, p. 236). 

Conforme  Verón  (1985),  as  condições  de  produção  e  de  reconhecimento  são 

responsáveis  pela  produção  das  “invariantes  referenciais”,  que  são  os  fragmentos  que 

constroem a identidade  de um discurso midiático e  os elos que ligam um suporte  ao seu 

público.

(...) o discurso de um suporte de imprensa seja um espaço imaginário onde percursos 
múltiplos são propostos ao leitor; uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor 
pode escolher seu caminho com mais ou menos liberdade, onde há zonas nas quais 
ele corre o risco de se perder ou, ao contrário, que são perfeitamente sinalizadas.  
Essa paisagem é mais ou menos plana, mais ou menos acidentada. Ao longo de todo 
o  seu  percurso,  o  leitor  reencontra  personagens  diferentes,  que  lhe  propõem 
atividades diversas e com os quais ele sente mais ou menos desejo de estabelecer  
uma relação,  conforme a imagem que eles  lhe  dão,  a  maneira  como o tratam a 
distância ou a intimidade que lhe propõem (VERÓN, 2004, p. 236).

Nessa citação, Verón afirma que o produtor, ao escrever um discurso midiático atribui 

valor à mensagem, ou seja, todo texto transmite uma intenção, consciente ou não. O percurso 

realizado  durante  a  leitura  pelo  destinatário  varia  de  um  leitor  para  outro,  quanto  à 

interpretação e a produção de sentidos.

Toma-se aqui, a definição de Fausto Neto, para quem:

contratos de leitura,  regras,  estratégias e ‘políticas’ de sentidos que organizam os 
modos de vinculação entre as ofertas e a recepção dos discursos midiáticos e que se 
formalizam nas práticas textuais, como instâncias que constituem o ponto de vínculo 
entre produtores e usuários (FAUSTO NETO, 2007, p. 10).

Para o pesquisador, os contratos de leitura são formalizados entre emissor e receptor 

nas práticas  textuais.  Portanto,  é no texto midiático  que são construídas  as  estratégias  de 

sentido.  Nesta  perspectiva,  Rodrigues  (2002)  coloca  que  os  destinatários  do  discurso 

midiático são aqueles interpelados ou envolvidos pelo discurso, e não aqueles que o ouvem ou 

escutam. Ao receber o discurso, o destinatário é envolvido por ele e passa a responder as suas 

interpelações e, dessa forma, a elaborar sentidos, sendo este o seu alimento. As notícias são 

construídas a partir de um fragmento do real e depois endereçadas ao receptor. O enfoque 

dado  pelo  produtor  na  matéria  depende  do  seu  ângulo  de  visão  sobre  determinado 

acontecimento.  O modo como se diz a mensagem, tanto no texto verbal ou não verbal,  é 
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diferente do próprio dito, o que pode causar interpretações errôneas acerca de um mesmo 

assunto.  O  uso  da  terceira  pessoa  no  discurso  midiático  garante  “uma  estratégia  de 

universalidade  referencial  dos  enunciados,  uma  credibilidade  da  narração  dos  fatos 

independente do lugar de fala do comunicador” (RODRIGUES, 2002, p. 218). Além disso, a 

busca  pela  verdade  dos  fatos  é  referenciada  no  texto  jornalístico  por  meio  de  fontes 

testemunhais e de especialistas. 

Além  da  função  referencial,  que  consiste  em  transmitir  a  noção  de  realidade,  o 

discurso midiático atua na mudança social.  Os meios  de comunicação são mediadores  de 

debates públicos e formadores de opinião. Dessa forma, os receptores mantêm-se informados, 

e os assuntos noticiados passam a fazer parte das conversas no dia a dia. 

Toda a produção midiática é elaborada conforme a rotina produtiva e a linha editorial 

da  empresa  de  comunicação,  obedecendo  às  propostas  comerciais  e  a  ideologia  dos 

proprietários. O discurso midiático sofre alterações devido a esses fatores.

É  por  meio  das  estratégias  discursivas,  da  criação  da  identidade  do  veículo  e  da 

definição do leitorado, que se estabelecem os contratos de leitura nos meios de comunicação 

para cativar o seu público alvo. Assim, cria-se um vínculo com o receptor imaginário. E, para 

manter  os laços,  o dispositivo deve estar sempre em contato com o público.  “Falar,  falar 

sempre, mesmo que seja para não dizer nada; falar apenas para manter a antena aberta, para 

não perder o contato com o público, para preencher a programação, para encher a página do 

jornal” 4.

Para Verón (apud MAIA, 2002, p.1), “esses contratos são definidos entre o jornal e 

seus leitores,  “baseado naquilo que chama de “invariantes  referenciais”,  isto  é,  categorias 

fixas a partir das quais se deve observar o discurso do jornal. Assim, é pela recorrência de um 

assunto que o jornal vai construindo sua própria identidade”.

A identidade de um jornal não é construída somente pela semelhança, mas também 

pela diferença dos jornais concorrentes. Isso pode ser observado pela escolha do layout do 

veículo de comunicação, pela distribuição dos textos, títulos, imagens no corpo da página. A 

distribuição desses elementos não verbais no periódico é guiada pelo projeto gráfico e pela 

linha  editorial  da  empresa  de  comunicação.  Assim,  retomando  a  leitura  de  Verón  (apud 

MAIA, 2002, p.1), é possível pensar que “o discurso é constituído de matérias significantes – 

isto  é,  verdadeiros  lugares  de  investimento  de  sentido  (a  linguagem propriamente  dita,  a 

fotografia, composição da página de um jornal, etc.)”.

4 Idem, Ibidem, p. 218 
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Por  isso,  é  fundamental  perceber  as  produções  de  sentidos  imbricadas  desde  a 

produção dos conteúdos midiáticos,  a  circulação e  o reconhecimento,  ou seja,  a recepção 

destes conteúdos pelos atores sociais. 

 É ainda, no processo de produção, que são desenhadas as características dos leitores 

conforme o meio de comunicação. É nesse momento que são determinados o tipo de discurso 

a ser usado pelo veículo e os assuntos a serem abordados. Fausto Neto (2007, p. 4), afirma 

que “é por meio dos ‘modos de dizer’ de um veículo que se “faz emergir sua identidade, e as 

características do seu modo de falar, bem como possibilidades do leitor estabelecer processos 

de reconhecimento da sua presença”.

A produção do leitorado também é elaborada em uma situação de concorrência. Então, 

os contratos de leitura são estabelecidos  a partir  da constituição de um leitorado e de um 

vínculo proposto pela mídia ao receptor imaginário. 

Produzido  um  leitorado,  ele  é  valorizado  a  fim  de  vendê-lo  como  coletivo  de 
consumidores potenciais junto a diversas categorias de anunciantes. As condições de 
produção têm aqui a forma de um conjunto de exigências que decorrem, mais uma 
vez,  não  só  das  interpretações  das  características  “objetivas”  da  população 
constituinte  do  leitorado  do  título,  mas  também  da  recepção  que  os  próprios 
anunciantes têm do título de referência e de seus concorrentes em função de sua 
própria  leitura,  muitas  vezes,  em  função  também  das  imagens  dos  títulos  que 
circulam no meio publicitário (VERÓN, 2004, p. 247).

Nessa afirmação, o pesquisador legitima a importância dos profissionais buscarem no 

processo de produção uma singularidade em relação aos veículos concorrentes. A construção 

da identidade de um meio ajuda a valorização junto aos anunciantes, pois a singularidade faz 

com que o anunciante invista em publicidade em um determinado veículo e não em outro. E a 

única  maneira  de  um  veículo  construir  sua  personalidade  é  por  meio  das  estratégias 

discursivas, pois a demanda de conteúdo é quase a mesma em diversos meios.

Se no mercado os veículos lutam diariamente com as situações de concorrência, além 

de buscar o equilíbrio quanto aos anunciantes e de satisfazer os leitores, no sistema produtivo 

essa  situação  pode acarretar  uma diminuição  de  publicidade  e  de  leitores,  o  que  afetaria 

diretamente  a estabilidade  econômica  da empresa  de comunicação.  Qualquer  alteração no 

número de leitores ou de anunciantes causa um desequilíbrio no processo produtivo e pode 

provocar mudanças no contrato de leitura e perda de leitores. 

Assim como Verón, Fausto Neto acredita que para estabelecer o contrato de leitura 

entre leitor e suporte, o emissor ao descrever o enunciado, imagina que o receptor tenha um 
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conhecimento  prévio  daquilo  que  lhe  é  apresentado.  Dessa  maneira,  se  pressupõe  que  o 

receptor  já sabe sobre determinado dizer.  “Ao mesmo tempo que é  construído,  tipificado 

segundo  o  imaginário  discursivo,  é  também  convocado,  mediante  as  mais  diferentes 

modalizações, a trabalhar no interior e conforme as regras do contrato” (FAUSTO NETO, 

2002, p. 200). Logo, são construídos os laços de interação

(...) entre sujeitos e campos sociais se dão, pois mediante os contratos de leitura, a  
saber, conjunto de regras e de instruções construídas pelo campo da emissão para 
serem seguidas pelo campo da recepção, condição com que ele se insere no sistema 
interativo proposto e pelo qual é reconhecido e,  consequentemente,  se reconhece 
como qual (FAUSTO NETO, 2002, p. 199). 

As estratégias de comunicação usadas no texto midiático para formar os contratos de 

leitura  estão  relacionadas  com as  relações  de  troca,  os  dados  externos,  e  das  estratégias 

discursivas, os dados internos, conforme o conceito de contratos de comunicação, estudado 

por Charaudeau (2006). Apesar dos conceitos serem diferentes, bem como sua aplicabilidade 

nos  estudos  científicos,  as  estratégias  de  comunicação  estão  interligadas  no  processo  de 

criação dos contratos de leitura.

  Conforme Charaudeau, os dados externos são compreendidos pelas relações de troca 

entre os receptores nos campos sociais. A troca de informações depende do conhecimento e 

da  bagagem  cultural  de  cada  um.  Dessa  forma,  estabelecem-se  os  atos  de  linguagem, 

contribuindo para a construção de sentidos. 

Já os dados externos são classificados em quatro categorias: condição de identidade, 

condição de finalidade, condição de propósito e condição de dispositivo.

A identidade é a primeira condição para que haja a troca de conteúdos entre sujeitos de 

diferentes idades, sexo e etnia, além de traços que remetem “o status social,  econômico e 

cultural e que indicam a natureza ou o estado afetivo dos parceiros” (CHARAUDEAU, 2006. 

p. 69). 

A finalidade indica que a troca de informação tem por função um objetivo. Ela busca 

responder as expectativas de sentido impostas pela troca de mensagens. Ou seja, todo discurso 

é dotado de uma intencionalidade. A resposta dessa condição se dá em termos de um estímulo 

comunicativo, ou seja, fazer com que o outro incorpore as informações obtidas na sua própria 

rotina.  São quatro tipos de estímulos  comunicativos,  ou,  conforme denomina Charaudeau, 

visadas. Assim, temos: 
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a  prescritiva, que consiste em “fazer fazer”, isto é, querer levar o outro a agir de 
determinada maneira; a  informativa, que consiste em querer “fazer saber”, isto é, 
querer  transmitir  um saber  a  quem  se  presume  não  possuí-lo;  a  incitativa,  que 
consiste em querer “fazer crer”, isto é, querer levar o outro a pensar que o que está  
sendo dito  é  verdadeiro  (ou  possivelmente  verdadeiro);  a  visada  do  páhtos,  que 
consiste  em  “fazer  sentir”,  ou  seja,  provocar  no  outro  um  estado  emocional 
agradável ou desagradável (CHARAUDEAU, 2006, p. 69).

O  propósito quer que todo ato de comunicação se construa a partir de determinado 

saber ou de um assunto especializado.

O  dispositivo pode ser entendido como o canal  de comunicação para transmitir  as 

informações aos receptores.  

Os dados internos consistem em como dizer os enunciados no texto midiático. Nesse 

sentido, se faz presente o espaço da locução, o espaço de relação e o espaço da tematização, 

segundo Charaudeau (2006).

O espaço da locução é aquele que fala, ou seja, o emissor se dirige a um destinatário. 

Ele deve conquistar o seu direito de comunicar.

O espaço da relação é aquele em que o emissor ao construir sua identidade e a do seu 

destinatário,  “estabelece  relações  de  força  ou  de  aliança,  de  exclusão  ou de  inclusão,  de 

agressão ou de convivência com o interlocutor” 5.

O espaço de tematização é onde são organizados os domínios  de saber, ou seja,  é 

quando  os  participantes  introduzem  temas  na  troca  comunicacional.  Nos  discursos  estão 

imbricados os modos de intervenção (diretivo, de retomada, de continuidade, etc.), e o modo 

de organização discursivo particular (descritivo, narrativo, argumentativo).  

Para Charaudeau os meios de comunicação têm a função de ‘fazer saber’, isto é, são 

fornecedores  de  informações  e  pretendem  despertar  no  sujeito  o  ato  de  consumir  as 

informações. A produção midiática é formada por vários atores: os da direção da empresa que 

cuidam da administração e de sua organização competitiva; programação, que escolhem as 

pautas de interesse público, e que certamente, farão sucesso junto ao público; os da redação e 

operadores técnicos, que escolhem produzir as reportagens conforme sua linha editorial. 

Assim como Charaudeau, Verón concorda que no processo de produção cada mídia 

cria estratégias para atrair e cativar seu público. Cabe ao receptor selecionar as reportagens do 

5 Idem, p.71.
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seu interesse ou, então, é despertado a ler determinada notícia pela forma como foi elaborada. 

Para este, a eficácia desse contrato de leitura depende de três fatores:

–proponer  un  contrato  que  se  articule  correctamente  a  las  expectativas, 
motivaciones, intereses y a los contenidos del imaginario de lo decible visual; 
–de  hacer  evolucionar  su  contrato  de  lectura  de  modo de  “seguir”  la  evolución 
sócio–cultural de los lectores preservando el nexo; 
–de modificar su contrato de lectura si la situación lo exige,   haciéndolo de una 
manera coherente (VERÓN, 1985, p. 2).

            Com isso,  o autor reforça seu posicionamento que para manter  a audiência  e 

conquistar novos leitores, o meio de comunicação deve divulgar pautas do interesse de seus 

consumidores, criar expectativas e motivá-los a não perder o hábito da leitura. Dessa forma, o 

leitor sente reconhecido como parte do processo. 

A notícia é a matéria prima em qualquer meio de comunicação, e elas são apresentadas 

para o receptor na forma textual, distribuídas conforme o planejamento gráfico de um veículo. 

A produção destes textos passa para outro estágio,  o da circulação,  ou seja,  é  quando as 

notícias  chegam ao seu local  de  destino,  o  leitor.  É  ele  que irá  interpretar  as  mensagens 

midiáticas  segundo  sua  bagagem cultural  para  a  produção  de  sentidos.  São  por  meio  da 

produção/circulação que se estabelecem os vínculos entre mídia e leitor. 

A partir  desse vínculo estabelecido entre emissor e destinatário são compartilhados 

assuntos de mesmos interesses, mas em graus distintos quanto o objetivo que se quer alcançar 

com determinada mensagem.  Neste  contexto,  surge a figura  do co-enunciador,  ou seja,  o 

destinatário atuando sobre a enunciação - é a interpretação não do que foi dito, mas de como o 

conteúdo noticioso foi transmitido, e da forma como foi feito, para a produção de sentidos no 

âmbito das significações. Neste caso, “estamos diante de novos contratos, em que o receptor é 

transformado para co-gerir o processo produtivo das mensagens, saindo da esfera do auditório 

[...]  para  funcionar  no  nicho  produtivo,  ainda  que  não  vá  ter  o  controle do  contrato” 

(FAUSTO NETO, 2007, p.15).

A figura do co-enunciador está relacionada quando os jornais impresso, por exemplo, 

cria-se determinado  quadro  para  os  leitores  participarem do periódico,  enviando  fotos  no 

intuito que serão divulgadas. Isso se deve pelas facilidades impostas pelas novas tecnologias 

para  a  construção  de  vínculos  com os  receptores.  Esse  tipo  de  quadro  “visa  transformar 

receptores em co-gestores de processos produtivos jornalísticos” 6.

6 Idem, Ibidem, p. 15.
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Para os produtos  massivos  chegarem até  o receptor  das  mensagens  midiáticas,  ele 

passa pelo processo de mediação. Caracteriza-se por

um  conjunto  de  elementos  que  intervém  na  estruturação,  organização  e 
reorganização  da  percepção  da realidade  em que está  inserido  o receptor,  tendo 
poder também para valorizar implícita e explicitamente esta realidade. As mediações 
produzem e reproduzem os significados sociais, sendo o “espaço” que possibilita 
compreender as interações entre a produção e a recepção (JACKS, 1999, p. 48-49).

Ainda conforme a autora, o estudo de recepção “está centrado no conhecimento dos 

hábitos de exposição aos meios e nos usos que fazem deles os diferentes grupos sociais que 

compõem a audiência” 7. No processo comunicacional, o receptor deixa de ser passivo e passa 

a exercer uma função ativa na produção de sentidos. 

No entanto, os estudos de recepção permitem compreender o sujeito que está inserido 

em determinada realidade social e a entender o processo de produção de sentidos e o uso que 

se faz dos meios. 

A recepção dos conteúdos noticiosos pode ser entendida por duas maneiras: como alvo 

intelectivo ou como alvo afetivo. O primeiro remete quando o leitor é capaz de avaliar se o 

assunto é de seu interesse. Depois de dar uma olhada no que é proposto pelo veículo, ele irá  

selecionar  aquelas  que  vai  ler.  A informação  segundo  o  leitor  pode ser  útil,  além de  se 

informar poderá esclarecer suas dúvidas ou até direcionar certas condutas, como 

o  da  organização  da  vida  política  e  econômica  do  país,  o  da  organização  de 
atividades sociais diversas (esportivas, religiosas, caricativas, de lazer etc.) das quais 
o sujeito pode participar fora de sua atividade profissional, o das práticas cotidianas 
para  as  quais  o  sujeito  necessita  de  informações  de  ordem  factual:  a  lista  dos 
serviços  de  plantão,  os  diferentes  anúncios  (imobiliários,  ofertas  de  emprego, 
manifestações  culturais  e  artísticas),  as  previsões  meteorológicas,  o  anúncio  das 
perturbações  possíveis  da  vida  diária  (greves,  desfiles,  engarrafamentos  etc.) 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 80).

Conforme Charaudeau, o sujeito intelectivo não busca apenas informações para agir, 

mas para ocupar uma posição social, estabelecer relações com outro sujeito, sejam elas de 

convívio ou de poder. 

O alvo afetivo avalia  as notícias através de reações de ordem emocional  e não de 

maneira  racional.  Os  meios  de  comunicação  se  apropriam  de  certos  critérios  de 

noticiabilidade para tocar a afetividade do leitor tais como:

7 Idem, p. 46-47.
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o  inesperado que rompe com as rotinas, os hábitos, o previsível; o  repetitivo que 
parece proveniente de um espírito maligno, o qual insistiria em fazer com que se 
reproduzisse sistematicamente, patologicamente, os males do mundo; o insólito que 
transgride as normas sociais de comportamento dos seres vivendo numa coletividade 
que pretende ser racionalmente organizada; o  inaudito, que alcançaria o além, que 
nos faria  entrar  em comunhão com a  dimensão  do sagrado;  o  enorme,  que  nos 
transforma em demiurgos; o  trágico, que aborda o destino impossível dos homem 
etc.,  a  que correspondem, no tratamento da informação,  estratégias  discursiva de 
dramatização (CHARAUDEAU, 2006,  p. 82).

“A  noção  de  recepção  é  construída  pelo  campo  emissor  com  base  em  certas 

referências  que o primeiro  recebe do segundo,  mediante  o jogo de envios  e  re-envios de 

signos  situados  sociodiscursivamente”  (FAUSTO  NETO,  2002,  p.  198).  Como  afirmado 

anteriormente,  ao emitir  a mensagem é imaginado que o receptor  sabe do que está sendo 

proposto.

Então,  o  comportamento  de  comprar/não  comprar  certo  produto  midiático  é 

impulsionado pela preferência do consumidor. Os produtores estão interessados, na venda de 

conteúdos jornalísticos, pois isso se reverte no comportamento “de compra e leitura e, quanto 

à  publicidade,  cujo  suporte  são  os  títulos,  aqueles  que  dizem  respeito  ao  impacto  e  à 

memorização dos anúncios” (VERÓN, 2004, p. 253).

O ato de comprar exprime o sentido de recepção midiática. Ao escolher os conteúdos, 

o leitor manifesta seu desejo. 

A preferência opera em um campo de oferta determinado (a “zona de concorrência 
direta”), ela é, portanto, o resultado de uma escolha, mais ou menos consciente, mais 
ou menos explícita, mais ou menos refletida, mais inteiramente opaca em relação 
aos mecanismos significantes que a criam (VERÓN, 2004, p. 253). 

Neste  caminho,  não  só  o  consumidor  é  influenciado  a  comprar  certo  produto 

midiático; os profissionais também se deparam com várias situações, como as exigências do 

mercado, por exemplo. “Em nossas sociedades, muitas formas de produção cultural assumem 

também a forma de mercadorias capitalistas” (SILVA, 2004, p. 35).

A produção de sentido através do consumo dos produtos culturais passa a ter efeitos 

quando o receptor dissemina as informações, por meio da troca de experiências. Portanto, a 

bagagem cultural  é  construída,  a  partir  de leituras,  dos  contatos  sociais  entre  as  distintas 

esferas na sociedade. Como a linguagem é dotada de sentidos, cada indivíduo interpreta de 

uma  maneira,  contribuindo  para  a  construção  de  conhecimentos,  conforme  afirmado 

anteriormente.
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Para  compreender  como  ocorre  a  produção  de  sentidos  pelos  leitores  do  Jornal 

Expressão foi utilizado neste trabalho a pesquisa de recepção.

3 O percurso metodológico

A  escolha  metodológica  deste  estudo  é  pela  abordagem  qualitativa  com  base  no 

método etnográfico que permite, ao investigar, elaborar e construir a própria realidade acerca 

do objeto de investigação.  Através da observação, da visão de mundo do pesquisador, da 

coleta  de  dados  para  a  construção  do conhecimento  e  da  interpretação  aprofundada  para 

atingir o objetivo proposto pelo trabalho, a pesquisa tende a se tornar singular. “O papel do 

pesquisador  social  é  o  de  interpretar  essa  realidade,  isto  é,  descobrir  e  compreender  o 

significado dos signos (práticas sociais e discursos), de acordo com o sistema simbólico do 

qual fazem parte” (GUEDES, 1998, p. 110). 

O método etnográfico permite se aproximar da realidade em que está inserido o sujeito 

real e construir o significado a partir da linguagem verbal e não verbal da pessoa. Além disso, 

possibilita compreender a inserção das tecnologias na vida cotidiana e o uso que fazem dos 

aparatos. 

Estes estudos enfatizam o aspecto ativo dos sujeitos, os quais produzem diferentes 
significados  quando  consomem  os  produtos  da mídia.  Eles  também  insistem  no 
caráter polissêmico, aberto e intertextual das mensagens da mídia, na multiplicação 
infinita de tais mensagens (GUEDES, 1998, p. 114).

Conforme Guedes, essa abordagem possibilita investigar uma cultura específica e por 

meio das observações do grupo pesquisado, é possível identificar dados e detalhes que ajudam 

na construção do ambiente em que está  inserido.  Então é possível  dizer  que “o papel  do 

investigador  é  se distanciar  para poder refletir  sobre o significado do que é dito  e visto” 

(TRAVANCAS, 2005, p. 105).

Ainda, segundo a autora, o método etnográfico em pesquisa da comunicação permite 

se aproximar do objeto de estudo, compreender a realidade do grupo social por meio de suas 

ações e de seu comportamento manifestado. Logo, interpretar cada palavra e gesto, a fim de 

fazer uma descrição densa dos significados. 

Para  a  comunicação  esse  de  tipo  de  abordagem  busca  investigar  a  relação  dos 

indivíduos com os aparatos tecnológicos e quais as mudanças acarretadas na sua vida social 

pelo consumo dos produtos midiáticos.  Dessa forma,  para obter esses dados é aplicado o 
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estudo de recepção para construir  a identidade dos sujeitos e compreender  a produção de 

sentidos. “Os estudos ‘etnográficos’ têm colocado seu interesse não no processo de produção, 

mas no processo de recepção, aproximando-se dos sujeitos ‘reais’ nas condições ‘naturais’ nas 

quais eles/elas recebem as mensagens transmitidas pela mídia” (GUEDES, 1998, p. 114).

Utiliza-se, portanto, neste estudo o método etnográfico para o trabalho de campo, uma 

vez  que  a  etnografia  busca  entender  como  ocorrem  as  práticas  sociais  e  os  modos  de 

apropriação dos conteúdos difundidos  pelos meios  massivos,  o que gera novas formas de 

interação  e  de  sociabilidade  entre  os  sujeitos. Toma-se  de  Ferreira  (1999)  o  aspecto  da 

observação que se propõe a investigar e descrever os dados obtidos pela fase de observação e 

descrição  do  ambiente  em  que  está  inserido  o  objeto  de  estudo,  mas  específica  a  esta 

investigação. 

No trabalho de campo foi utilizada a técnica de pesquisa de entrevista. A entrevista “é 

uma das mais comuns e poderosas maneiras que utilizamos para tentar compreender nossa 

condição humana” (FONTANA & FREY, 1994, p. 361). Essa ferramenta proporciona obter 

em profundidade as respostas, explorar e esgotar determinado assunto, compreender como o 

produto  midiático  é  percebido  pelos  receptores  e  redatores.  Também  permite  identificar 

problemas  que  possam  ser  aplicados  pelo  grupo  social  em  benefício  da  empresa  de 

comunicação.

Também considerou-se que a entrevista  contribui  não apenas para estabelecer  uma 

aproximação  com o objeto  de  estudo,  mas  busca  compreender  o grupo social  através  da 

maneira como se expressa, “o tom de voz que usa; o seu entusiasmo ao falar de determinados 

assuntos;  a  relação  de  confiança  que  se  estabelece  entre  pesquisador  e  pesquisado e  que 

ajudará em outras  etapas da pesquisa” (TRAVANCAS, 2005, p.  106).  Com a observação 

desses tópicos no trabalho de campo, pode-se construir a identidade do sujeito no mundo que 

está inserido. 

Assim,  neste  trabalho  foi  aplicada  a  entrevista  semi-aberta,  com  questões  semi-

estruturadas,  baseadas  em  um  roteiro-base.  As  questões  foram  elaboradas  com  base  na 

observação e descrição dos elementos que compõem o jornal. As perguntas foram gerais e, 

posteriormente, aprofundadas conforme a resposta do entrevistado. A lista de questões não 

necessariamente seguiu uma linha linear e sofreu alterações no decorrer das entrevistas, sendo 

adaptada em alguns casos. O grupo social pesquisado foi questionado sobre: “Quanto tempo é 

assinante ou compra avulso o jornal?”, “O que levou a assinar?”, “Qual a importância do 

veículo para o seu dia a dia?”, “De que modo se identifica com o veículo?”, “A linguagem 
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adotada pelo veículo é de fácil entendimento?”, “Quais temas divulgados no periódico têm a 

sua preferência e quais deveriam ter maior investimento?”, “A divulgação de assuntos locais é 

de  relevância  para  a  população  castilhense?”,  “Os  assuntos  publicados  fazem  parte  das 

conversas no cotidiano?”, “Como avalia o produto e a qualidade das fotografias?”, “O que 

gostaria que fosse modificado no jornal para atender os anseios dos moradores?”, “O preço da 

assinatura é um valor considerável?”, “Lê outra publicação além do jornal local. Qual?, “O 

veículo é imparcial em relação à divulgação dos fatos?”, “Há uma interação entre leitor e 

produtores, se fazem comentários e críticas aos proprietários do jornal quanto à qualidade do 

impresso?”,  “Se  os  profissionais  são  qualificados”,  “Se  os  profissionais  deveriam  se 

qualificar?”, “Os títulos das matérias são bons. Se não, o que deveria mudar?”, “A manchete 

das  edições  é  convidativa  a  ler  o  jornal?”,  “Como  analisa  as  notícias  policiais.  Acha 

interessante a forma como a notícia é redigida. Se não, o que deveria mudar?”, “O primeiro 

parágrafo da reportagem te conquista a ler o texto até o final?”; “E quanto o uso de fontes?”, 

“Os  espaços  dedicados  as  reportagens  são  bem  aproveitados  no  jornal?”,  “Já  acessou  o 

blog?”.

Para a aplicação da técnica de pesquisa foram escolhidos dois locais de circulação do 

jornal, no ambiente familiar e de trabalho. Optou-se pelos grupos sociais que demonstraram 

interesse e disponibilidade de tempo. Foram entrevistadas oito pessoas, com idades variadas. 

Dessa  maneira,  os  leitores  do  jornal  puderam  avaliar  o  produto  e  com  quais  temas  se 

identificam no veículo. Além disso, foi entrevistado também o diretor-proprietário/editor do 

Jornal Expressão para relatar a rotina produtiva do jornal.

Os  instrumentos  para  a  coleta  de  dados  foram anotações  e  gravação. A primeira 

possibilita anotar os principais tópicos, as reações do entrevistado e dúvidas ou questões que 

surgem no decorrer da entrevista a serem perguntadas. A gravação permite registrar toda a 

conversa e não somente oferece segurança ao entrevistado, mas ao pesquisador, já que evita 

qualquer perda de informações. Com a transcrição dos dados ajuda o entrevistador a analisar o 

conteúdo e ver no que pode ser melhorado na próxima. 

Também foi utilizada a pesquisa documental para o levantamento de dados históricos 

quanto ao registro de jornais impressos em Júlio de Castilhos e da economia do município, 

visando contextualizar o ambiente da cidade.  E para a descrição do jornal foram analisadas 

cinco edições, dos meses de julho a setembro de 2010.

O trabalho de campo foi feito no período de dois meses, em agosto e setembro. E para 

estudar os vínculos, os sentidos dos leitores produzidos por meio do consumo midiático e a 
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influência  destes  dispositivos  nas  práticas  cotidianas,  a  pesquisa  foi  baseada  em critérios 

usados para estabelecer os contratos de leitura entre leitor e suporte, com base nos autores 

estudados,  em  particular,  a  classificação  proposta  por  Charaudeau.  A  partir  dos  dados 

internos, que consiste na maneira em como dizer os enunciados no texto midiático conforme a 

identidade do leitor imaginário, é possível identificar de que modo os receptores são atraídos a 

ler o jornal, se os mesmos estabelecem uma relação de troca entre produtor e receptor e, se os 

assuntos fazem parte da troca comunicacional no dia a dia. 

A partir dos dados obtidos foi analisado como ocorre o processo de formalização dos 

contratos  de leitura e,  consequentemente,  constatou-se quais os elementos  identitários  dos 

leitores com a mídia impressa.

Cabe  destacar  que,  neste  estudo,  a  pesquisa  de  recepção  teve  como  objetivo 

compreender os vínculos e sentidos produzidos pelos leitores acerca do Jornal Expressão, de 

Júlio de Castilhos, RS. A proximidade, a identificação e a valorização de temas locais, entre 

outros, são os critérios  adotados pelos leitores ao consumirem o produto midiático.  Dessa 

forma, foi possível identificar o que os receptores pensam do produto e as preferências dos 

conteúdos noticiosos  ofertados e,  ainda,  as mudanças  que gostariam que fossem feitas  no 

jornal  para atender  as suas sugestões.  Por  meio  destas  informações  foi possível  constatar 

como o meio atrai os receptores e os mantêm fiéis aos respectivos contratos de leitura. 

4 A cidade de Júlio de Castilhos e a tradição do jornalismo impresso

O município de Júlio de Castilhos foi criado em 14 de julho de 1891. Completou em 

2010, 119 anos. A cidade fica na região Central do Estado, sendo considerado de pequeno 

porte.  A  população  tem aproximadamente  19.947  habitantes,  segundo  dados  de  2009  do 

IBGE.

O Município de Júlio de Castilhos é considerado a Capital do Charolês do Brasil. 
Esse honroso título para a pecuária rio-grandense é, sem dúvida, muito justo, pois o 
Município  está  associado  de  maneira  expressiva  à  história  da  raça  e  seu 
desenvolvimento no país (COSTA, 1991, p. 435).

 
Conforme o pesquisador, esse título deve-se porque o Governo Imperial importou da 

França, em 1885, os primeiros dois touros charoleses puros de origem, que foram cedidos a 

criadores no Estado do Rio Grande do Sul. Aproximadamente em 1901, o brasileiro Anibal 
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José de Souza enviou a seu sobrinho João de Souza Mascarenhas, um touro e quatro novilhas 

para cruza. Ele repassou os cinco animais ao seu irmão Cypriano de Souza Mascarenhas. Aos 

29 anos, o jovem pelotense iniciou o trabalho de reprodução da raça, o que lhe concedeu o 

título de pioneiro na criação de charolês no município. Em 1911, o rebanho charolês de Júlio 

de Castilhos já era o maior do Brasil. Depois, ele recebeu mais dois títulos: de ser o primeiro 

importador  particular  de charolês puro de origem do Brasil  e por ter  o maior  rebanho de 

charolês no mundo. 

Mas, conforme Cargnin e Bezzi (2009, p. 68) “o município castilhense, considerado 

por um longo período como pecuarista com base na criação de gado desde as matrizes até a 

engorda apresentou algumas transformações no seu espaço produtivo”. O censo agropecuário 

de 1940 a 1995/96 do IBGE mostra um declínio na criação de bovinos. Em contrapartida, no 

mesmo período, a área com lavoura de soja duplicou. As áreas destinadas à pecuária deram 

lugar  às  plantações  de  soja.  Isso  demonstra  que  a  atividade  econômica  do  município, 

atualmente,  é o setor primário.  Ou seja, “a lavoura de soja apresenta-se como o principal 

agente  dinamizador  da  economia,  pois  os  diversos  segmentos  de  atividade  do  município 

desenvolvem-se em torno da economia agropecuária” 8. Os produtores passaram a investir na 

agricultura devido ao lucro rápido com a venda do grão. Isso se deve a comercialização para o 

mercado nacional  e internacional.  Os agricultores passaram a arrendar suas terras. Com o 

dinheiro arrecado puderam ampliar as lavouras com plantação da cultura de soja. Além disso, 

houve  um investimento  por  parte  dos  agropecuaristas  nas  suas  propriedades.  As  autoras 

afirmam que 

com a diminuição dos espaços para a pecuária no município, os castilhenses estão 
adquirindo  terras  em  outros  municípios,  alguns  situados  na  Campanha  Gaúcha, 
como exemplo, Bagé, Caçapava do Sul e Dilermando de Aguiar. Na maior parte das 
propriedades  adquiridas,  através  da  compra  ou  arrendamento,  fora  de  Júlio  de 
Castilhos a atividade econômica predominante assenta-se na criação de gado. Estas 
se constituem em áreas que concentram as matrizes que darão origem, em partes, ao 
gado de engorda para o município castilhense (CARGNIN e BEZZI, 2009, p. 67).

Conforme as autoras, os produtores buscaram complementar a atividade agrícola com 

a criação de gado como garantia de renda, e para custear a compra de equipamentos e de mão-

de-obra nas lavouras.

No município há 13 escolas estaduais,  6  municipais de Ensino Fundamental  e  4 

escolas municipais de Educação Infantil.  Também, há duas escolas particulares, sendo que 

8 Idem, p. 70.



29

uma  é  de  ensino  infantil.   Além  disso,  a  cidade  oferece  à  população  cursos  técnicos  e 

tecnológicos,  de  graduação  e  pós-graduação  no  Campus  Júlio  de  Castilhos  do  Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFET). Em pesquisa ao site oficial 

Instituto Federal Farroupilha 9, a instituição foi criada com a integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete. 

No dia  25  de  fevereiro  de  2008,  o  campus  Júlio  de  Castilhos  iniciou  suas  atividades.  A 

instituição de ensino está localizada na RS 527, Km 4, estrada que liga o município de Júlio 

de Castilhos a Tupanciretã, na localidade de São João do Barro Preto, interior do município. 

A cidade conta ainda com o Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra. 

4.1 A imprensa em Júlio de Castilhos

Segundo historiadores a cidade de Júlio de Castilhos possui um histórico de 35 jornais 

locais, além de três emissoras de rádio atualmente – a Rádio 14 de Julho AM, Rádio Itapuã 

FM 103.1 e a Rádio Cultura Comunitária FM 104.9.  

O primeiro jornal impresso de Júlio de Castilhos foi “A Convenção”, fundado em 18 

de agosto de 1901. O periódico tinha de 4 a 10 páginas e era publicado todos os domingos 

com o formato de 26 x 36 cm, conforme Costa (1991, p. 364). Os desenhos utilizados pelo 

jornal eram os mesmos do impresso “O Martinhense”, que deixou de circular em 29 de maio 

de 1901, após a extinção do município de São Martinho. A última edição conhecida do “A 

Convenção” foi no ano VII, nº 28, de 11 de novembro de 1906. “Tem quatro páginas, tipo e 

cabeçalho diferentes e tamanho grande, 50 x 50 cm. Conclui-se, portanto, que “A Convenção” 

durou, pelo menos, cinco anos e meio” 10.

Ainda conforme o autor, em 1902 teria circulado o jornal “A Ordem”. Ele foi citado 

por Graciano Azambuja, no Anuário de 1904. Nesse mesmo ano, o jornal literário “O Porvir” 

teria conquistado as ruas, quando também teria circulado nesse período o jornal literário “A 

Mocidade”.  O diretor  do impresso,  Antônio Pinto Ribas,  viveu em Júlio de Castilhos,  na 

década de 50; em 1967, vindo a publicar uma lista com os jornais editados na cidade, mas 

apenas “O Porvir” e “A Mocidade” não tiveram sua existência comprovada. 

Passado alguns anos, Avelino Pereira e Avelino Pereira Filho fundaram, em 31 de 

março de 1907, o impresso “O Popular”. Considerado o veículo que teve maior duração no 
9 Informações do site WWW.iffarroupilha.edu.br. Acessado em 26 de agosto de 2010. 
10 COSTA, Firmino.  Terra de Vila Rica: Contribuição ao estudo da história do município de Júlio de Castilhos . 
Centro Cultural Francisco Salles/Prefeitura Municipal, 1991, p. 365.

http://WWW.iffarroupilha.edu.br/
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município. “Até 31 de outubro de 1916, era um “Órgão do Partido Republicano”, e de 31 de 

março de 1917 em diante, “Folha independente – Órgão de interesses gerais” 11. As edições do 

impresso eram de quatro páginas e tinha o formato 37 x 55 cm e 30 x 40 cm. O último 

exemplar conhecido é o de nº 520 – ano XX, de 5 de abril de 1926, da Empresa Anônima d’O 

Popular.  O  jornal  lançou  em  1921  o  Almanaque  d’O  Popular,  com  138  páginas.  Eram 

abordados  temas  como:  agricultura,  pecuária,  literatura,  história,  estatística,  charadas, 

curiosidades, informações úteis, ilustrações. 

Em 6 de junho de 1907 foi fundado, provavelmente, “O Rebate”, periódico do órgão 

do Partido Republicano. Romeu Beltrão afirma, em carta ao Mons. Correa, que o nº 21 foi de 

24/10/1907. 

O jornal satírico “O Crepúsculo” foi citado em uma carta de 7 de setembro de 1915, 

por Maria de Jesus Rohde Marques, na qual confirma a sua existência. 

No ano seguinte, em 21 de outubro de 1916 foi fundado o jornal “A Reserva”. Era 

uma Folha republicana com o lema: “Pela Liberdade – Pela República”. 

O impresso “O Echo” era um jornal literário, crítico e noticioso, e foi às ruas em 21 de 

julho de 1919. Não se conhece nenhum exemplar. 

Assuntos sobre literatura, atualidade, crítica e humor eram encontrados no periódico 

“O Jeca”.  A publicação  era  bimestral  e,  depois,  passou a  ser  quinzenal.  Segundo notícia 

publicada no jornal “O Popular”, o impresso iria circular a partir de 27 de fevereiro de 1921. 

São conhecidos apenas cinco números, o último de 25 de março de 1923.

A publicação espírita “O Precursor” foi fundado em 15 de junho de 1921, com tiragem 

quinzenal. Apenas um exemplar é conhecido – ano I, n.º 14, de 31 de dezembro de 1921.

Já em fevereiro de 1925 teria começado a circular o veículo “Rádio”, que divulgava 

temas literário, noticioso e crítico. “Segundo José Antônio Ribas, o “Rádio” teria circulado 

ainda em 1927 quando era diretor Olegário Pedroso e, gerente, Vitorino Zanini” 12.

Também teria circulado nesse mesmo ano o jornal crítico “A Esphera”, dirigido por 

Gomercindo Vidal Bohrer. Mas, não teve sua existência comprovada. 

Em 1º de outubro de 1925 foi fundado “A Tribuna”, órgão comercial e dos interesses 

locais.  Tinha o formato 32 x 45 cm, com seis páginas e a tiragem trimestral. 

No ano seguinte, o periódico “Cruzeiro do Sul”, órgão da Unidade Moços Católicos de 

Júlio de Castilhos, editado pela Empresa Cruzeiro do Sul foi fundado em 12 de outubro de 

11 Idem, p. 366.
12 Idem, p. 367.



31

1926. O jornal divulgava temas como: religião, literatura, artes, comércio, indústria, críticas e 

notícias.  Depois  de  alguns  anos,  ficou  conhecido  como  órgão  de  interesses  gerais  e  do 

município. 

Em janeiro  ou  fevereiro  de  1931 aparecia  o  “Jornal  Serrano”.  O órgão político  e 

noticioso tinha sua própria oficina gráfica. Dele são conhecidos apenas dois exemplares. 

O veículo “Serelepe” era um semanário dos mexericos. O exemplar séc. XX, de 13 de 

julho de 1935, foi exposto na II Exposição da Imprensa no Rio Grande do Sul. Também, no 

mesmo ano, foi fundado o semanário independente “Alliança”, de propriedade da Comissão 

Pró-Boa Imprensa de Júlio de Castilhos. 

O impresso  dominical  “Correio do Estado”,  da empresa  do Correio do Estado,  de 

Miguel Waihrich Filho foi fundado em 3 de julho de 1938. Tinha o formato 34 x 45 cm, com 

quatro páginas. Ainda neste ano circulou a “Folha Parochial” com quatro páginas, no formato 

21 x 33 cm. O impresso era editado pelo padre Alfredo Pozzer. 

A folha  religiosa  “Doutrina”  era  um “quinzenário  catequético  da  Congregação  da 

Doutrina Cristã da Diocese de Santa Maria”  13,  mas redigido e administrado em Júlio de 

Castilhos. O tablóide tinha seis páginas, e o primeiro número é de 25 de janeiro de 1939. “Foi 

considerado  o  melhor  jornal  catequético  do  Estado  e  alcançou  uma  tiragem  de  8.200 

exemplares (Ano II n.º 20)”14.

Em 1941, circulou o jornal “O Tiririca”, órgão crítico, social, humorístico e literário. 

Tinha o formato 21 x 38 cm, e um único exemplar é conhecido.

O “Boletim Noticioso e de Propaganda da Livraria Marajó” começou a circular em 

dezembro de 1941, com publicação mensal  e gratuita,  no formato 20 x 38 cm com duas 

páginas. “O único exemplar conhecido é impresso em apenas uma das faces do papel”15.

O órgão de interesses coletivos, “Democracia”, foi fundado em 20 de julho de 1947, 

no formato de 50 x 32 cm com quatro páginas. Ele circulou durante seis anos e a última  

publicação é de 5 de julho de 1953. 

Com  tiragem  quinzenal,  o  impresso  “A  mutuca”,  órgão  estudantil  humorístico  e 

noticioso, foi fundado em 26 de fevereiro de 1951. Seu lema era “Glória est laus bonorum” (A 

glória  é  o  louvor dos  bons). Tinha o formato  24 x 32 cm,  com seis  e  quatro  páginas,  e 

impresso em papéis de diversas cores. O jornal durou até 3 de outubro de 1954. 

13 Idem, Ibidem, p. 369.
14 Idem, Ibidem.
15 Idem, ibidem.
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A  Associação  Comercial  de  Júlio  de  Castilhos  lançou,  em  setembro  de  1953,  o 

informativo “Boletim”, com distribuição gratuita mensal. Ele tinha as características de um 

jornal,  tanto  na  forma  quanto  no  conteúdo.  Mas,  teve  vários  formatos:  tablóide  (quatro 

páginas),  28 x 40 cm (com oito páginas),  e de 39 x 57 cm (com quatro páginas),  sendo 

considerado o jornal castilhense de maiores dimensões. O informativo circulou até 25 de abril 

de 1954.

No  ano  seguinte,  Lindolfo  Agne  levou  às  ruas  o  órgão  de  interesses  gerais  “O 

Planalto”, em 26 de março de 1955. O impresso teve uma duração aproximada de três anos e 

quatro meses. O último exemplar que teria circulado foi em 3 de agosto de 1958.

Já em 7 de setembro de 1959 foi fundado “A Notícia”, órgão de interesses gerais. Esse 

foi o jornal de maior duração em Júlio de Castilhos. O periódico circulava em 1991, ano em 

que foi publicado o livro Terra de Vila Rica: Contribuição ao estudo da história do município 

de Júlio  de Castilhos.  A impressora e  o  material  tipográfico  utilizado eram do jornal  “O 

Planalto”.  “A  Notícia”  passou  por  vários  donos,  sendo  responsáveis  pelas  mudanças  na 

impressão. Passou a ser impresso em offset, na cidade de Venâncio Aires. O jornal semanal 

era editado aos sábados, no formato 33 x 27 cm. 

O órgão independente “A Voz do Planalto” foi fundado em 25 de dezembro de 1969. 

A redação ficava na Avenida Salgado Filho, em Júlio de Castilhos, e sua oficina em Nova 

Palma. Depois o jornal passou a ser um órgão de divulgação de Júlio de Castilhos, Nova 

Palma, Faxinal do Soturno e Dona Francisca. 

Em 26 de  janeiro de 1974 foi  fundado o impresso “Se-Ne-Min” e  era  distribuído 

gratuitamente no cinema local. Tinha o formato mignon, de 12 páginas, ¼ de tablóide, com 

tiragem de mil exemplares e circulava com cerca de quatro edições semanais. O “Se-Ne-Min” 

divulgava pequenas notícias e propagandas. A última edição foi de 20 de julho de 1974.

O primeiro periódico moderno do município foi “O Independente”  16, impresso em 

offset,  em papel  espesso “linha de d’água 24”.  Foram impressos  na  Editora  Rainha  e  na 

Editora  Palotti,  ambas  de  Santa  Maria.  O  Independente  era  um  jornal  a  serviço  da 

comunidade.  A  tiragem  era  semanal,  aos  sábados,  e  rodava  com seis  páginas,  mas  teve 

edições  com  8  a  24  páginas  e  até  um  exemplar  com  36  páginas.  Alguns  jornais  eram 

impressos parcialmente em cores. E a distribuição era gratuita em função das propagandas 

cobrirem as despesas de impressão. Com o alto custo de suas edições o jornal passou a ter a 

16 O jornal também circulava em 1991,  ano em que foi publicado o livro Terra de Vila Rica: Contribuição ao 
estudo da história do município de Júlio de Castilhos.
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circulação esporádica,  no formato de 32 x 44 cm. “Pela sua feição gráfica,  composição e 

nitidez  de  sua  abundante  ilustração  é  considerado  um dos  mais  belos  jornais  que  foram 

editados no Município”17. 

“O Pioneiro Castilhense” foi fundado em 8 de maio de 1983. A primeira edição saiu 

por engano como Ano XXIII e o último exemplar circulou em 25 de agosto de 1984, logo 

após a morte  de seu diretor e proprietário,  Nei Machado Appel.  O impresso circulava no 

formato 30 x 39,5 cm, com seis páginas. 

Em  setembro  de  1986  começou  a  circular  o  “Cultural  Tangará”,  órgão  do 

Departamento Cultural do Centro de Tradições Gaúchas de Júlio de Castilhos. O jornal tinha 

oito páginas, no formato 23 x 32 cm e impresso em offset. A circulação era mensal e teve 

apenas três edições.

Também em 14 de julho de 1986 foi fundado “A Voz da Raça”, da Sociedade Cultural 

Recreativa José do Patrocínio. Teve apenas seis edições mensais, impresso em papel jornal 

pela Foto Ilo Indústria e Comércio, no formato 23 x 32 cm.

E o último jornal impresso lançado no município foi a “Tribuna Popular”, em 25 de 

dezembro de 2007. O editor responsável era Érico Salatino. Ele conta que a circulação era às 

quintas-feiras e a tiragem de mil exemplares, tendo cerca de 300 assinaturas. O formato era 

tablóide  e  impresso  na  gráfica  Empresa  Jornalística  De  Grandi  Ltda  e,  devido  à  baixa 

qualidade  da  impressão,  foi  transferido  para  Santo  Ângelo. Divulgava  notícias  locais, 

regionais e nacionais. Além disso, trazia culinária, palavras cruzadas, horóscopo e música. O 

jornal encerrou a circulação depois de seis meses no mercado. Érico Salatino explica que a 

falta de mão-de-obra especializada provocou o fechamento do impresso. 

4.2 O Jornal Expressão

O jornal é hoje o único veículo de comunicação impresso na cidade e está no mercado 

há 15 anos, desde o lançamento. Foi fundado em 1º de fevereiro de 1996, por Vaine Maria 

Soares da Rocha, no formato tablóide que se mantém até hoje. A tiragem é semanal, todas as 

sextas-feiras, com, em média, 20 páginas. É impresso em offset, as páginas são em P&B e 

somente  capa,  contracapa  e  algumas  páginas  internas  são  coloridas.  O  veículo  não  tem 

editorial, nem jornalista responsável.

17 Idem, p. 372.
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O diretor-proprietário e editor de reportagem, Osvaldo Borges 18, contou que “decidiu 

fundar o jornal tendo em vista outros jornais que já tinham na cidade e não era aquilo que a 

comunidade queria. Eles queriam um jornal atuante no município que divulgasse as coisas 

boas e ruins, mas fosse local”.

Quando fundaram o jornal trabalhavam apenas três funcionários e a tiragem contava 

300  exemplares.  Nos  primeiros  três  anos  as  páginas  eram  em  P&B,  e  somente  capa  e 

contracapa colorida.  O impresso tinha 12 páginas e depois aumentou para 16. Atualmente 

roda com 20 páginas fixas e uma vez ao mês com 24. 

Porém, em datas festivas como no aniversário do município, eventos, Dia dos Pais, 

Dia das Mães e Natal circula de 38 a 40 páginas – são as edições comemorativas.

 Durante os primeiros 10 anos a impressão era feita em Santa Bárbara do Sul. Como 

não tinha condições de imprimir páginas interna coloridas mudaram de gráfica. Ficaram cerca 

de dois anos com a impressão em Santo Ângelo. A qualidade da impressão caiu o que fez a 

direção mudar de local. Atualmente, é feita na Gráfica Cia. de Arte, em Ijuí. 

O Jornal Expressão funcionou em dois locais – na Rua Barão do Rio Branco e na 

Avenida Salgado Filho - até se transferir para sua sede própria localizada na Rua Antônio 

Carbone, 73, sala 1 (Figura 1).

(Figura 1)

18 Entrevista concedida a autora no dia 28 de agosto de 2010.
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A  equipe  de  produção  do  jornal  é reduzida  e  composta  por  dois  diretores-

proprietários19,  um editor  responsável,  um diagramador,  uma  vendedora  de  publicidade  e 

assinatura,  uma  repórter,  uma  colaboradora  e  representante  em  Pinhal  Grande,  e  dois 

cobradores e atendente ao leitor. O veículo possui entre os colaboradores, historiadores. Além 

disso, sete jornaleiros vendem as edições na rua, em pontos variados.

Segundo Osvaldo Borges a empresa Fama20 realiza pesquisa de opinião todo início de 

ano, em Júlio de Castilhos, para premiar as empresas destaques. No ano de 2009, distribuiu 

250 questionários, entre os dias 26 e 27 de fevereiro, para leitores maiores de 16 anos. O 

público feminino que respondeu as perguntas correspondia 59% e o masculino 41%.  Segundo 

a pesquisa, foi constatado que 43% dos leitores são da faixa etária entre 16 a 30 anos, 36% 

são de 31 a 45 anos e 21% dos leitores acima de 46 anos. Quanto ao grau de instrução dos  

leitores, 55% possuem ensino médio, 26% curso superior e apenas 19% ensino fundamental. 

Há famílias que assinam também Correio do Povo, Zero Hora, A Razão e Diário de Santa 

Maria.  Segundo  a  pesquisa,  a linguagem  do  jornal  é  acessível  ao  leigo,  ou  seja,  as 

informações são escritas de forma clara e didática tendo em vista o grau de escolaridade da 

população castilhense e por atingir públicos de distintas classes sociais e faixas etárias. 

Osvaldo  Borges  ressaltou  estarem  satisfeitos  com  os  resultados  da  pesquisa.  No 

entanto,  está  dentro  do  cronograma  de  crescimento  anual  da  empresa.  “Desde que  tenha 

notoriedade, ela soma consideravelmente”. 

4.2.1 Rotina produtiva: da apuração à circulação

A rotina produtiva do Jornal Expressão começa ainda na sexta-feira, dia em que o 

jornal  é  publicado.  Quando  ocorrem  eventos  aos  finais  de  semana,  alguém  da  equipe  é 

escalado para fazer a cobertura. O editor responsável do impresso, Osvaldo Borges, recebe 

diariamente visitas  na redação.  A partir  de uma conversa já surge uma pauta.  Da mesma 

forma ocorre quando sai pra rua e encontra com conhecidos e fontes oficiais, ou quando é 

parado por algum morador da cidade, seja em agências bancárias, na secretaria de saúde como 

em supermercados. Na mesma hora, é anotada a reivindicação, e alguém da equipe do jornal 

se vai até o local verificar (apuração). Borges explica que a equipe sempre está munida de 

19 Um dos diretores-proprietários faleceu, mas seu nome ainda consta no expediente.
20 Localizada na cidade de Boa Vista do Buricá.
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gravador e máquina fotográfica. A maioria das notícias, que não são agendadas, é produzida 

dessa maneira.

As fotografias são produzidas por todos os funcionários. Geralmente, é feita a imagem 

e anotadas algumas informações para ser filtrado pelo editor de reportagem na redação. 

O  impresso  não  publica  imagens  chocantes  como,  por  exemplo,  em  um  velório 

mostrar  o caixão ou quando uma pessoa foi morta.  O editor  de reportagem afirma que a 

população não aceita e não gosta de ver imagens trágicas. Por isso, é fotografado o local em 

que ocorreu o fato. 

Após  a  finalização  de  cada  matéria  jornalística,  são  escolhidas  as  fotografias.  A 

diretora/proprietária revisa o texto com o repórter e passa para diagramar. A diagramação dos 

textos e  anúncios é finalizada sempre  às quintas-feiras,  pela  manhã.  No início da tarde o 

tempo é reservado para a criação da capa e de quais assuntos irá ganhar destaque na manchete 

e nas chamadas. Antes de fechar a edição às 16h, todas as notícias e anúncios são revisados. 

A tiragem semanal é de três mil exemplares, sendo 1.600 assinaturas, e é feita com 

base no número de assinaturas, de exemplares avulsos vendidos em 10 pontos fixos como os 

supermercados,  bancas  de  revistas  e  nas  ruas  pelos  jornaleiros.  A encomenda  de jornais, 

segundo o editor de reportagem, Osvaldo Borges, é feita quando a reportagem de capa é de 

grande repercussão como,  por exemplo,  matérias  da editoria  de polícia.  Um dos critérios 

adotados pela empresa de comunicação é que a banca que vende mais  jornais recebe um 

número  maior  de  exemplares  para  a  comercialização.  Além  disso,  somente  assinantes  e 

bancas de revista podem encomendar as edições, e não pessoas particulares. É dessa forma, 

segundo Osvaldo Borges, que se procura evitar o desperdício, caso os exemplares não sejam 

todos vendidos, além de conter custos.

 A impressão do jornal é na feita na quinta-feira à noite, na Gráfica Cia. de Arte, em 

Ijuí. O preço de capa é de R$ 1,50. Já a assinatura trimestral custa em média R$ 21,00. 

Observou-se que as edições  são encaminhadas  para a gráfica,  no mesmo dia,  pelo 

transporte  interurbano.  Próximo  da  meia-noite,  um  dos  diretores-proprietários  vai  até  a 

rodoviária esperar o ônibus para receber os jornais. Poucas foram as vezes em que o editor de 

reportagem foi de automóvel buscar as publicações, em Ijuí. 

Para a contagem e a distribuição dos jornais, os donos têm a ajuda dos funcionários e 

do  apoio  de  familiares.  A  entrega  dos  exemplares  é  feita  casa  a  casa  pelos  próprios 

proprietários.  E  os  jornais  são  enviados  por  malote,  pelo  transporte  interurbano,  para  os 

municípios da região e, para outros Estados, via Correio.  
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A  circulação  do  Jornal  Expressão  abrange  Júlio  de  Castilhos,  inclusive  nos 

assentamentos, e os municípios da região de Pinhal Grande, Ivorá, Nova Palma, Quevedos e 

Tupanciretã. O impresso também tem assinantes de castilhenses que moram em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. 

4.2.2 Conteúdos divulgados

O  Jornal  Expressão  dedica  espaços  às  notícias  locais  e  regionais  que  estejam 

relacionadas às pessoas que vivem na sua região de abrangência. Embora não tenha editorias 

fixas, são noticiados assuntos de “política, polícia, esportes, rural, sociedade e geral”, conta 

Osvaldo Borges. Por meio da análise dos conteúdos divulgados no jornal local constata-se que 

as matérias tratam de temas locais e acredita-se que seja de interesse público, pois buscam 

atender os anseios da população dos bairros e de toda a comunidade quanto a: reinvidicações 

sobre saúde, emprego e melhorias dos bairros - iluminação pública, problemas de buracos e 

saneamento básico – e do interior. Além disso, são publicados assuntos relacionados ao meio 

ambiente, de obras, de eventos no município, matérias sobre serviços a população e o trabalho 

de pessoas da comunidade e daqueles que superaram. 

Osvaldo Borges explica que “no início 90% das notícias produzidas buscava-se fora e, 

hoje,  busca-se  apenas  5%”.  A maioria  das  matérias  jornalísticas  é  fruto  de  sugestões  de 

leitores. Dessa forma, conforme Dornelles (2004) é estabelecido laços de solidariedade, de 

respeito, além da construção de uma política de vizinhança, visto que nas cidades de interior 

todas  as  pessoas  se  conhecem. Os  diretores-proprietários  sempre  são  convidados  a 

participarem dos eventos sociais, por exemplo.

As  notícias  factuais  geralmente  ganham  manchete  na  capa  ou  chamada,  além  da 

cobertura dos fatos que sucederam durante a semana. O valor-notícia de proximidade é um 

dos  critérios  de  noticiabilidade  observado  no  Jornal  Expressão  para  divulgar  os  fatos.  O 

impresso não noticia acontecimentos de relevância nacional e internacional, por não serem do 

interesse dos leitores locais. A população fica informada das questões globais pelo acesso a 

outros veículos de comunicação, como rádio, televisão e internet. 

O jornal possui as seguintes colunas: “Mulher em foco” ministrado pela repórter Carla 

Fumagalli e “Sociedade em Destaque” produzida pela diretora-proprietária, Vaine Rocha. Nas 

últimas  edições  analisadas  constatou-se  uma  nova  coluna  “Problemas  &  Soluções”  que 
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publica assuntos referentes às reivindicações de moradores. Na edição seguinte, geralmente, a 

coluna traz a resposta do órgão público sobre a reclamação publicada na semana anterior. 

Para a  elaboração dos textos  esportivos  o jornal  conta  com a colaboração de José 

Márcio da Silva.  Quanto às notícias  policiais  sempre  são divulgadas  na penúltima página 

(Figura 2).  Os textos  jornalísticos  caracterizam-se por  serem declarativos,  na maioria  dos 

casos. Um exemplo é a notícia da página 23, edição 745.

(Figura 2)

O Jornal  Expressão  também  divulga  notícias  pagas,  além  de  a  pedido  e  enfoque 

publicitário – do interesse das empresas. Um exemplo é a notícia da página 8, edição 744 

(Figura  3).  São  divulgadas  o  lançamento  de  uma  empresa,  o  aniversário,  reformas  e  o 

crescimento do estabelecimento comercial. O texto é fornecido pela empresa ou redigido pela 

equipe do jornal. Tanto o a pedido como o enfoque publiciário caracterizam-se por virem 

cercados  na  diagramação.  Também  são  publicados  anúncios  de  outras  cidades  da  região 

Central.
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(Figura 3)

“As notícias que mais vendem são as polêmicas, em segundo lugar as de polícia e por 

último sobre a  vaidade humana – que consiste em se ver na coluna social”, afirmou Osvaldo 

Borges. 

Ele também revelou que de seis meses para cá, o jornal está mudando aos poucos na 

estrutura de montagem do impresso e na parte da redação. Isto é, durante a apuração procura-

se  ouvir  mais  a  população.  Diz  que  as  alterações  estão  sendo  feitas  aos  poucos  para 

acompanhar a tecnologia e visando o crescimento e fortalecimento da empresa. 

Osvaldo revelou que “em 2011 será lançado um caderno extra mensal encartado no 

jornal. Terá culinária, palavras cruzadas, novelas, opiniões e notícias sobre cultura”.

4.2.3 Diagramação

O jornal  não  possui  projeto  gráfico,  embora  se  observe  algumas  regularidades.  A 

diagramação é feita com o uso do programa Pagemaker. Sem um projeto gráfico que oriente 

como deve ser feito a disposição dos textos na página,  o uso das fontes nas manchetes e 

títulos, no corpo do texto, bem como das fotografias é volátil em cada edição. Não há critérios 

definidos.  As  edições  são  descontínuas,  as  páginas  são  diagramadas  diferentes  de  uma 

publicação para outra. Isso se observa tanto na publicação de notícias quanto nos anúncios de 
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convite para missa de falecimento,  simpatias, de estabelecimentos comerciais, de editais  e 

horóscopo. As únicas páginas fixas são as de esporte, polícia e sociedade – coluna social. 

A  capa  também  não  segue  um padrão  gráfico.  Quase  todas  as  edições  trazem  a 

manchete e uma imagem em destaque sobre o assunto, dando maior ênfase à notícia. Nos 

títulos da capa são utilizados negrito e nem sempre possuem o mesmo tamanho. Observou-se 

nas diferentes  edições que a fonte usada na manchete e nas chamadas é sem cerifa.  Já o 

número  de  chamadas  varia  conforme  a  diagramação  e  é  raro  terem  cartola.  A  capa  e 

contracapa   (Figura  4  e  5)  têm  espaços  fixos  de  anúncios,  como  de  estabelecimentos 

comerciais e de venda e aluguel de imóveis. 

 
(Figura 4 e 5)

O título nas páginas internas se caracteriza por terem negrito. As fontes utilizadas nas 

matérias jornalísticas são com cerifa. Percebe-se que o tamanho das fontes se altera tanto nos 

títulos quanto nos textos, conforme o espaço disponibilizado para publicação. O volume de 

conteúdos, em algumas páginas, torna-as mais pesadas. Os conteúdos são dispostos em três, 

quatro e até cinco colunas, conforme os elementos que constam na página. As colunas não 

uniformes comprometem os espaços vazios  entre  elas.  Com isso,  a estética  e  o visual da 

página ficam comprometidas.  

A  página  2  reserva  espaço  para  a  coluna  “Olho  Clínico”.  São  abordadas,  com 

freqüência, as visitas feitas pelo editor responsável do jornal e as recebidas por ele na redação, 
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reclamações de moradores que querem providências do órgão público quanto melhorias na 

sua  rua  e  notas.  Na página  também consta  o  expediente  e,  em algumas  edições,  charge, 

humor, a previsão do tempo e uma coluna de serviço com os horários de partida da Estação 

Rodoviária de Júlio de Castilhos. 

Na página 3 estão localizadas dois anúncios fixos, um de meia página e outro de 13 x 

17 cm,  restando um espaço para  notícia.  São reservadas  as  páginas  coloridas  4 e  5  para 

publicidade. Todos os anúncios são cercados. 

A coluna “Mulher em foco” é publicada na página 6. Às vezes,  nesse espaço, são 

publicadas notícias.  De uma edição para outra variam os conteúdos diagramados na página, 

em que são publicados os convites de missa de sétimo dia, de agradecimentos e simpatias. 

As ações desenvolvidas pela prefeitura de Júlio de Castilhos durante a semana são 

noticiadas  na página  7,  denominada  como Informativo  –  Governo Municipal  de Júlio  de 

Castilhos  (Figura  6).  Este  espaço  foi  cedido  pelo  veículo  para  agrupar  todas  as  notícias 

relacionadas ao órgão público. O editor de reportagem, Osvaldo Borges, disse que foi feito 

um contrato  com a prefeitura  apenas  para publicações  legais.  Os textos  são escritos  pela 

assessoria de comunicação do órgão e encaminhados para o jornal. Borges comenta que as 

matérias  são  revisadas  e,  se  necessário,  editadas.  Em função  das  notícias  e  notas  terem 

bastante texto, é diagramado em fonte arial, com a letra menor. Isso demonstra que os textos e 

as fotografias são moldados conforme o espaço. Nas redações de jornais de maior circulação e 

com tiragem diária, as matérias jornalísticas que excedem o tamanho de texto são editadas, o 

que não ocorre no Jornal Expressão. 
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(Figura 6)

Em  algumas  edições  observou-se  que  a  página  8  traz  uma  notícia,  anúncios  e 

horóscopo. Em outras publicações constam anúncios de políticos e de empresas comerciais, 

informativos de órgãos públicos, edital de casamento, simpatia e classificados. Pode-se dizer 

que a distribuição destes varia, conforme o fechamento das páginas na diagramação. 

A coluna “Pinhal Grande em fatos” é publicada na página 9 (Figura 7). O espaço é 

cedido  pelo  jornal  e  traz  informações  referentes  às  ações  realizadas  pelo  setor  público. 

Percebe-se que o volume de texto é bem menor, dando destaque para as imagens. As fotos 

não trazem o nome de quem fotografou e  nem legenda,  o  que  pressupõe que  os  leitores 

conhecem sem autor. Algumas vezes, é citado no texto o nome das pessoas que aparecem na 

imagem. De modo geral, predominam nas edições as fotografias posadas.
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(Figura 7)

As páginas centrais 10 e 11 são coloridas e destinadas à coluna social “Sociedade em 

Destaque” (Figuras 8 e 9).  Também traz anúncios cercados. 

(Figura 8 e 9)
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As publicidades predominam em todo o jornal. Nas páginas 12 e 13 têm apenas dois 

espaços para a publicação de notícias. Da mesma forma as páginas 14 e 15. 

As páginas 16 e 17 são coloridas e destinadas à venda de anúncios. Nos espaços não 

vendidos são publicadas notas variadas com fotografia.

As notícias sobre esportes são encontradas na página 18 (Figura 10). Na maioria das 

vezes, os textos são pequenos e é usado imagens para ilustrar as notícias. Em função disso, a 

página torna-se mais leve. A página 19 é reservada para as notícias policiais.

(Figura 10)

4.2.4 Blog

O  jornal  Expressão lançou  uma  ferramenta  para  divulgar  as  chamadas  da  edição 

impressa,  o  blog  jornalexpressaojc.blogspot.com em  novembro  de  2009.  O  editor  de 

reportagem, Osvaldo Borges, afirma que quando esgota a edição impressa é postado no blog 

notas com imagens. Já as matérias pagas não são colocadas. A ferramenta é atualizada pelo 

diagramador, pela repórter ou pela vendedora de publicidade sob a orientação da direção. 

No primeiro mês foram publicadas oito postagens e em dezembro  30 notas. Segundo 

observações, as notícias são publicadas geralmente nas sextas-feiras e segundas-feiras, com o 

número da edição semanal,  com o objetivo de convidar o leitor a ler o jornal semanal de 

sexta-feira. O blog nem sempre tem uma atualização regular, ou seja, os acontecimentos do 
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dia a dia não são publicados, nem mesmo as chamadas que foram destaques no jornal durante 

a semana.

O  blog  tem  31  seguidores  e  possui  um  contador  de  visitas.  No  último  acesso21 

contabilizava 5.491 visitas. Percebe-se que há pouca participação dos usuários em comentar 

as notas publicadas. Verificou-se, desde a criação da ferramenta, oito comentários. Também 

foi constatado que a equipe de redação deixou um recado no blog para três leitoras, no dia 30 

de julho, edição 748. 

O editor de reportagem do jornal salientou que recebem bastante sugestões pelo blog 

e,  geralmente,  os  pedidos  passam  despercebidos  pela  equipe  de  redação.  Quanto  os 

acontecimentos diários, diz que se faz uma chamada no blog para a edição impressa. 

5 A PRODUÇÃO DE SENTIDOS E A PREFERÊNCIA DO LEITORADO

A  fase  de  análise  da  pesquisa  visa  identificar  os  dados  internos  do  contrato  de 

comunicação  citados  por  Charaudeau,  a  fim  de  sinalizar  como  os  leitores  consomem as 

informações, qual o uso que fazem dos conteúdos, e quais são os elementos identitários com a 

mídia impressa.

Os  dados  internos  de  um  produto  midiático  encontram-se  no  modo  de  dizer  um 

discurso/enunciado no texto  jornalístico.  Eles  se  caracterizam pelo  espaço da locução,  da 

relação e da tematização. No entanto, é no processo de produção das notícias que a empresa 

de comunicação se apropria de estratégias - como a seleção e a divulgação de notícias locais e 

regionais relacionadas aos moradores - para atrair, fisgar o leitor a consumir o produto. Dessa 

forma, o receptor irá comprar ou rejeitar a publicação conforme o seu interesse.

Com a realização das entrevistas com os dois grupos pesquisados  22 - no ambiente 

familiar  e  no  ambiente  de  trabalho  -  pode-se  perceber  opiniões  distintas  sobre  o  Jornal 

Expressão, bem como as suas preferências. 

21 13/10/2010
22 (1) G.M, 47 anos
(2) M. M, 47  anos
(3) Z. O, 73 anos
(4) J. O, 53 anos
(5) D. B, 51 anos
(6) G. M, 17 anos
(7) V. B, 46 anos
(8) C. P, 23 anos
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A maioria  dos  entrevistados  são  leitores  assíduos  e  acompanharam a  trajetória  do 

impresso  desde  o  seu  lançamento.  Com  a  análise  dos  depoimentos  concedidos  foram 

constatadas respostas em comum. 

No  espaço  da  locução percebe-se  regularidade  na  divulgação  de  notícias  locais  e 

regionais, reforçando o compromisso do Jornal Expressão em publicar assuntos referentes aos 

moradores do município, sendo esta a sua proposta desde a fundação. 

Verificou-se que a divulgação de notícias locais e regionais desperta o interesse dos 

leitores em inteirar-se dos fatos que ocorrem durante a semana. A maioria dos entrevistados lê 

todo o jornal, e diz que as notícias divulgadas são relevantes para a população castilhense. 

Aqui,  retoma-se  a  leitura  de  Rodrigues  (2002)  para  quem  os  receptores  das  mensagens 

midiáticas são aqueles que se identificam e, por sua vez, se envolvem com o discurso. E com 

isso,  passam  a  responder  as  interpelações  e  a  produzir  sentidos.  Pode-se  dizer,  que  os 

contratos de leitura são efetivados a partir do momento em que o repórter consegue atingir o 

leitor e ele se reconhece na leitura. É o caso do Jornal Expressão.

O jornal foi fundado com a missão de ser um veículo local e continua no mercado até 

hoje, publicando somente assuntos de interesse dos moradores. Esta é uma das características 

que o diferencia dos jornais de grande circulação, que buscam abranger um maior número de 

leitores.  Constata-se  que  o  veículo  dá  voz  às  reivindicações  da  população,  a  partir  da 

participação do leitor. Seja por meio de uma reclamação ou de sugestões de reportagens, ele é 

co-responsável pela produção das notícias. Isso se reafirma quando o diretor-proprietário e 

editor de reportagem, Osvaldo Borges, diz “no início, nós buscávamos 90% de matérias fora. 

Hoje busca-se apenas 5% de matérias”.

A relação entre a equipe de redação e leitor se fortalece quando os redatores estão na 

rua  e  são  parados  por  algum  morador  do  município  como,  por  exemplo,  nas  agências 

bancárias, nas secretarias municipais como até mesmo em supermercados. “Na mesma hora, é 

anotada a reivindicação e se vai até o local verificar”, explica Osvaldo. Esta ação de ir checar 

o problema e noticiar, não só reforça os laços de confiança. O leitor vai buscar apoio no jornal 

quando quer reivindicar seus direitos ao poder público.

O leitor G. M (1) compra semanalmente o jornal. “Leio praticamente as notícias de  

geral, desde novela até a editoria de polícia”. Completa, dizendo que o veículo é importante 

para seu dia a dia para “interar das notícias e fico sabendo que alguém faleceu através do  

jornal”.

 A leitora M. M (2) diz que 
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Muita coisa que acontece na cidade não fico sabendo e me informo através  do  
jornal. As vezes morrem pessoas que são conhecidas e tu fica sabendo nos anúncios  
de missa de um mês e reconhece pela foto ou nome. As vezes é chato perguntar de  
um conhecido e ficar sabendo que a pessoa já faleceu (2010, 11/09). 

Ela conta que lê todo o jornal e as promoções dos supermercados, e guarda as edições 

para sua filha que mora em Sobradinho, pois ela gosta de saber sobre o que acontece em Júlio 

de Castilhos.

A leitora Z. O (3) relata que o Expressão é importante, pois “é um meio de saber das  

notícias, ficar por dentro das coisas e das fofocas”.

O leitor J. O (4) diz que gosta de ler notícias sobre “política, polícia, noticia da cidade  

e de ler os classificados e alguma novidade. A primeira que olho é política, para saber o que  

está acontecendo em termos de Brasil, Estado e de município”.

A leitora  D. B (5) afirma que o veículo  é  importante  para “saber das coisas  que  

aconteceram, pra também buscar os telefones e endereço das empresas quando não encontra  

no guia telefônico e ver os horários de ônibus”. Ela salienta que se identifica com o jornal 

“por conhecer  as pessoas,  pela coluna social,  página policial,  página da prefeitura e de  

esportes e também ficar por dentro dos nascimentos, falecimentos e casamentos”. 

“A parte  social  e  o nome dos  falecidos,  geralmente  olho,  leio a coluna da Carla  

Fumagalli e a policial. A gente fica sabendo, se comenta em casa, na rua e depois leio no  

jornal” conta a leitora G.B (6).

Já  o  leitor  V.  B  (7)  comenta  que  “têm  informações,  notícias  que  não  tomo  

conhecimento  no  dia  a  dia,  e  que  no  semanário  a  gente  vai  tomar  conhecimento  ...,  

divulgações  ou  editais  que  só  toma  conhecimento  pelos  jornais  mesmo  e  as  notas  de  

falecimento”.  

Nestas declarações  percebe-se a importante  missão do jornal local em levar até as 

casas os fatos da semana, que muitos leitores sequer possuem conhecimento. Constata-se que 

os leitores  têm curiosidade em saber o que está acontecendo na sua cidade.  Quanto mais 

próximo o fato do leitor maior é sua identificação e interesse pela leitura. “É o único jornal  

que gosto de ler por ter notícias da região e da cidade. Leio somente as páginas da cidade. A  

página  de  Pinhal  Grande  é  raro”,  diz  o  leitor  C.  P  (8).  E  complementa  dizendo  da 

importância do veículo “para ficar atualizado das notícias e concursos”.

Outro contrato de leitura formalizado com o leitor  esta intrínseco na diagramação, 

responsável por criar a identidade do veículo e a do público alvo. O vínculo com o receptor da 
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imprensa  local  é  traçado por  meio  da linguagem,  dos  títulos  e  das fotografias.  Conforme 

Fausto Neto (2008) é durante a fase de produção que são pensadas as características do leitor  

imaginário, e a identificação com o produto se dá no processo de recepção, dessa forma são 

estabelecidos os contratos.

Perguntados sobre a linguagem adotada pelo veículo todos os entrevistados disseram 

que é de fácil compreensão. 

O leitor G. M (1) disse “essa é a minha linguagem”.  

Para o leitor C. P (8) “a linguagem é de fácil entendimento e é bom de ler”.

A leitora Z. O (3) comenta “até que os advogados escrevem de forma que as pessoas  

entendam”. 

O leitor V. B (7) revela “mudou bastante a linguagem do inicial, evoluiu”. 

Para o leitor J. O (4) “é uma linguagem simples, fácil de entender”.

Verifica-se que a linguagem adotada pelo veículo é de fácil compreensão e os leitores 

aprovam.  Com  isso,  a  leitura  não  é  prejudicada  e  não  há  impedimentos  que  o  façam 

abandonar  o  texto  pela  metade.  Esta  ideia  é  afirmada  por  Charaudeau  para  quem “a 

acessibilidade  da informação baseia-se na hipótese de que o grau de compreensão de um 

discurso está ligado à simplicidade, à clareza com a qual o discurso é construído” (2006, p. 

81).   

O título das notícias e a manchete atraem a leitura da maioria dos entrevistados. 

O leitor C. P (8) revela “os títulos são bons e as manchetes deixam curioso, a abrir a  

reportagem”. 

O leitor  G.  M (1)  comenta  “são fáceis  de  a  gente  visualizar  e,  geralmente,  bem  

explicativos. Tu não fica em dúvida naquilo que tu lê”. 

A leitora M. M (2) comenta que “os títulos são bons e a manchete convida a ler o  

jornal”. 

Para J. O (4) os títulos “são bem destacados com letras grandes e chamam a atenção”. 

O leitor V. B (7) revela “depende da notícia, às vezes, eles colocam um cadáver na  

capa e eu não leio como a primeira notícia do jornal”.  

A leitora G. B (6) diz que a maioria das manchetes atrai a leitura. “Tem início a 45º  

Expojuc. Neste caso, atrai porque fala o que vai ter na Expojuc, a programação”, explica. 

Já  para  a  leitora  D.  B  (5)  os  títulos “são  fracos,  deveria  ter  mais  qualidade  na 

expressão”.
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Conforme a maioria dos leitores, os títulos e as manchetes do Jornal Expressão são 

bem destacados  e  chamam  atenção.  Acredita-se  que  para  despertar  no  público  o  ato  de 

consumir as informações, o título e a manchete devem ser mais apelativa, confirmando assim 

a tese de Charaudeau (2006) de que os meios de comunicação tem a função de fazer-saber, ou 

seja, são fornecedores de informações23.

Quanto à qualidade das fotografias também as opiniões são diferentes. 

Para o leitor G. M (1), “a qualidade das fotos é boa, é bem colorido. Quando o jornal  

foi lançado tinha apenas três páginas e era preto e branco”. 

Já o leitor J. O (4) diz que “não acho as fotos boas, poderiam ser mais nítidas. As  

imagens coloridas, às vezes, estão borradas. As fotos de longe não se conseguem identificar  

as pessoas que aparecem”. 

A leitora G. B (6) “acho que é problema da gráfica” por sair escura. 

O leitor V. B (7) afirma:

Bah, a qualidade das fotos... tem edições que sai turva. Na de hoje mesmo (edição  
759) a da capa dá pra identificar sei lá quantas mil pessoas, está perfeita e vai lá  
no centro estão preto e branco. Ela foge, nem tem um padrão. Às vezes acho que é  
erro da gráfica, mas quem está na ponta é o jornal. A gráfica não aparece nessa  
altura (2010, 15/10).

A falta de profissionais preparados para a produção das fotografias resulta, em alguns 

casos, em imagens escuras com pouca nitidez e profundidade. Além disso, a impressão do 

jornal  pode contribuir  para  “chapar”  as  fotos.   Apesar  disso,  o  recurso  visual  é  bastante 

utilizado no impresso. Quanto às legendas, são pouco usadas nas imagens, pressupondo que 

as pessoas conhecem quem aparece nas fotografias. 

No espaço da relação a regularidade percebida nas declarações é que o jornal mantém 

uma relação de confiança com o leitor ao divulgar anúncios e serviços. Entre eles, os convite 

para missa, os horários de ônibus, editais, anúncios de supermercados e de imóveis. 

Nota-se que há um hábito dos moradores em ler os anúncios de prestação de serviços, 

a exemplo do convite de missa de falecimento. Como não conseguem acompanhar no rádio as 

notas de falecimento, apelam para o jornal. “Tem situações que só fica sabendo pelo jornal e  

no dia a dia na correria o rádio está ligado, mas a gente não está na frente do rádio, passa e  

23 Edição 744- 150 anos de Júlio Prates de Castilhos (manchete); Ginásio inaugurado; Adolescente de 13 anos é  
encontrada morta.
Edição  745-  Moradores  não  concordam  com  lixões;  Granol  Indústria,  Comércio  e  Exportação  faz 
esclarecimento.
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não tem como saber da notícia. Daí só no impresso que fica. Seguido acontece, às vezes, já  

faz um ano”, completa o leitor V. B (7). 

O  impresso  busca  manter  uma  relação  de  inclusão  com  o  público  ao  escrever  o 

primeiro parágrafo da notícia com o intuito que ela será lida até o final. A leitora M. M (2) 

conta que por falta de tempo, às vezes, lê somente o primeiro parágrafo e quando tem tempo 

lê toda a matéria. 

Já o leitor C. P (8) diz que “quando posso gosto de ler, às vezes, leio dias depois.  

Quando leio o primeiro parágrafo, se não for do meu interesse não leio”. 

A leitora G. B (6) conta “geralmente quando começo a ler uma notícia é porque me  

interesso e leio até o final”.

O leitor  J.  O (4)  comenta  “se for  uma notícia  interessante sim”,  em relação se o 

primeiro parágrafo conquista a ler o texto até o final. 

Para o leitor V. B (7) “o primeiro parágrafo contribui. Abre a notícia e não te dá toda  

a resposta no primeiro parágrafo, tem que ler todo o texto para completar a informação”.

Percebe-se que o primeiro parágrafo do texto noticioso corrobora para fisgar o leitor a 

ler  a  reportagem até  o final.  A identificação  com o tema e  o  interesse  pelo  assunto  são 

elementos que contribuem para a leitura. A recepção dos conteúdos noticiosos, a exemplo dos 

depoimentos citados acima, caracteriza-se pelo alvo intelectivo, em que o leitor é capaz de 

avaliar se o assunto é de seu interesse, como explica Charaudeau (2006). 

Em relação às fontes utilizadas no texto jornalístico, a leitora M. M (2) “acredita que 

são boas”. 

O leitor G. M (1) revela “nunca me chamou atenção”. 

O leitor J. O (4) diz que o “uso de fontes está bom”. 

Para  o  leitor  V.  B (7)  seria  “interessante  buscar  mais  pessoas  para  completar  a  

notícia. Ouvir os dois lados”. 

A leitora D. B (5) sugere que “deveriam entrevistar mais pessoas para elucidar os  

fatos”.

Percebe-se que os leitores tem opiniões diferentes, para alguns está bom enquanto para 

outros deveria ser entrevistado mais pessoas para esclarecer os fatos.

No caso em estudo, a relação estabelecida entre redação e leitor, para muitos, se dá por 

intermédio do produto local. Conforme os entrevistados, nenhum tem contato com a equipe de 

redação do jornal. O leitor G. M (1) diz que “não se pode cobrar do jornal pelo número de  

habitantes. A nossa cidade é fraca”. 
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Para a leitora M. M (2) “o jornal é bom. Nunca pensei em fazer uma crítica”. 

O leitor C. P (8) salienta que não tem contato com a redação. 

O leitor J. O (4) diz  “não faço comentários nem críticas com os produtores”.

O leitor V. B (7) diz “não tenho, até porque não sei se aceitam”. 

E as leitoras D. B  (5) e G. B (6) também não tem não tem contato com a redação.

Nenhum  dos  leitores  ouvidos  faz  comentários  à  equipe  de  redação.  Na  amostra 

realizada, os entrevistados não possuem o hábito de participar com sugestões de reportagens 

ou comentários. Porém, a mídia recebe sugestões de pautas dos leitores que vão até a redação 

ou  quando  alguém  da  equipe  é  parado  na  rua  por  algum  morador.  Constata-se  nos 

depoimentos dos grupos pesquisados que, apesar de ter uma opinião sobre o impresso, não há 

um compromisso dos leitores do Jornal Expressão em exigir da equipe de redação melhorias 

na produção do jornal.  Pode-se afirmar que a interação entre veículo e leitor ocorre somente 

via produto, e não há uma relação mais próxima entre eles. 

Questionados sobre o blog o leitor G. M (1) falou surpreso “não sabia que tinha”.

A leitora M. M (2) diz “não acompanho o blog do jornal por falta de tempo. Nunca  

acessei”.

Já o leitor C. P (8) diz “não sabia. O que é um blog?”. 

A leitora Z. O (3) também disse “não sabia do blog”.

A leitora G. B (6) “não sabia que tinha um blog”.

A leitora D. B (5) diz “não sabia. Nunca acessei, não sou blogueira”.

O leitor V. B (7) diz “nunca acessei”.

Constata-se nos depoimentos que nenhum entrevistado acessou o blog. Apenas um 

leitor tem conhecimento e outro não sabe o que significa a ferramenta.  Acredita-se que o 

jornal  tem pouco retorno do público  pelo  blog,  pois  a  maioria  desconhece  e  são poucos 

moradores que tem acesso a Internet. Além disso, a equipe de redação deve divulgar mais, já 

que posta no blog as chamadas da edição impressa depois de esgotarem os exemplares.

Os leitores compram o impresso avulso. E o preço não diferencia muito do valor da 

assinatura.

Para a leitora M. M (2) “ o valor da assinatura é quase o mesmo de comprar avulso”. 

O leitor G. M (1) conta  

eu já não assino porque o valor é o mesmo valor do que eu pagar avulso. Se eu  
comprar avulso eu estou ajudando uma criança. É mais um vendedor que não está  
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parado, está trabalhando. A única desvantagem é que perde o direito gratuito de  
anunciar na Coluna Social. Quando uso os espaços é pago (2010, 15/10).

O leitor também assina outros jornais como o Diário de Santa Maria e Zero Hora, “por 

ter comércio é uma recepção para quem chega na empresa”. 

O leitor  V.  B (7)  diz  que “compra avulso o jornal  para acesso nosso e  deixar  a  

disposição do cliente”.

 Constata-se que os leitores não deixam de comprar o jornal. Apesar dos benefícios em 

ser assinante, isso não interfere no hábito dos moradores em tomar conhecimento sobre os 

fatos que ocorrem no município, estreitando ainda mais os laços de confiança com a redação. 

Os leitores também lêem outros jornais, além do local. O leitor G. M (1) assina os 

jornais Diário de Santa Maria e Zero Hora. 

A leitora M. M (2) também lê os jornais do Grupo RBS, Diário de Santa Maria e Zero 

Hora. 

O leitor J. O (4) lê os jornais A Razão, Diário de Santa Maria e Correio do Povo. 

A leitora G. B  (6) lê apenas o Caderno Dona, publicado no jornal Zero Hora. 

E o leitor V. B (7) lê “o Correio do Povo, Zero Hora, Jornal do Comércio”. 

A leitora Z. O (3) compra, às vezes, Zero Hora, Diário de Santa Maria ou A Razão.

Verifica-se que os leitores  mesmo tendo interesse em informar-se das notícias  que 

ocorrem no Estado, não abrem mão do jornal local.

Quanto à publicidade no Jornal Expressão, a leitora M. M (2) diz que “esse jornal está  

virado em propaganda, não tem muita notícia, eles investem em propaganda”. 

O leitor J. O (4) diz que “o jornal tem muita publicidade e é uma grudada na outra”. 

A  leitora  G.  B  (6)  conta  “publicidade  tem  bastante  mesmo.  Até  que  saiu  uma 

propaganda da Bella Gula de Santa Maria. Vai que alguém daqui se interessa em comprar  

lá. Vejo das lojas daqui, de mercados”.

O leitor V. B (7) diz que “80% é publicidade e pouca reportagem”. 

A leitora Z. O (3) disse “quanto mais melhor”.

Percebe-se que de uma edição para outra varia a quantidade de anúncios publicados. 

Segundo os leitores, há mais publicidade do que noticiário no jornal. Os entrevistados sentem 

falta da produção de reportagens, chegando a sugerir que a equipe de redação reserve uma 

página para a produção de reportagens mais aprofundadas.
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No  espaço  da  tematização, dos  temas  que  fazem  parte  da  troca  comunicacional, 

constata-se nas declarações dos leitores do interior que eles primeiro,  avaliam os assuntos 

divulgados para após selecionar os que irão ler, conforme o seu interesse. 

Uma das páginas de maior preferência é a coluna social, uma das primeiras a ser lida. 

Nela, os grupos estudados gostam de ver quem saiu neste espaço toda a semana, e mostram-se 

exultantes quando a pessoa é um conhecido. Destaca-se que a coluna cai no gosto dos leitores. 

“A primeira página que olho é a Coluna Social”, diz Z. O (3). 

A Coluna Social fica localizada na página central  e divulga os eventos sociais que 

ocorrem no  município,  como  jantares  de  entidades,  o  lançamento  de  um bar  e  fotos  de 

aniversariantes, formaturas e casamentos, bem como a publicação de anúncios pagos. “Tenho 

curiosidade de saber quem vai casar, das festas de 15 anos. Quando casei foi colocado uma  

foto na Coluna Social. Como participo do CTG já sai em outras fotos. Acho importante a  

coluna, as pessoas conhecem”, afirma C. P (8). 

Já para o leitor G. M (1) “as colunas sociais chamam atenção pelas fotos destacadas e  

ilustrativas, e por conhecer todo mundo”. 

Diante  destes  relatos  pode-se  afirmar  que  a  Coluna  Social  faz  a  mediação  com a 

população castilhense e representa o imaginário dos moradores. No entanto, esta página abre 

espaço para qualquer pessoa participar, seja ela assinante ou não. Com isso, o que está em 

jogo  é  o  destaque  da  personalidade  e  o  seu  reconhecimento  público,  a  publicização  do 

privado.

Na segunda colocação de maior preferência está a página de polícia. Os entrevistados 

gostam de informar-se das notícias policiais  e de ficar por dentro das “fofocas”. Uma das 

questões que desperta o interesse em ler esta página é saber quem está envolvido nos crimes e 

descobrir  se também é um conhecido.  Além disso, o tema está na segunda colocação em 

termos de vendas, como afirmado anteriormente por Osvaldo Borges.

 A leitora M. M (1) afirma “fico toda a semana esperando que saia no jornal. As  

notícias policiais são as mais comentadas, ainda quando chama a atenção da população. Por  

isso, é bom se informar até para se prevenir”. E complementa “gosto dos textos policiais. É  

curto e grosso. Eles têm certo sigilo, acho que é pra não estragar a investigação”. 

O leitor C. P (8) diz “gosto das notícias policias. Se pudessem colocar o nome dos  

presos... Teriam que mostrar, revelar os nomes dos envolvidos. Antes se mostrava mais”.

O leitor J. O  (4) avalia que as notícias policiais:
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Poderiam  ser  mais  explicadas  quanto  os  termos  técnicos.  Falta  apuração  e  
detalhes. Quando é noticiado que um corpo foi encontrado - gostaria de saber como  
estava  o  corpo,  que  estado  se  encontra.  As  reportagens  deveriam  ser  mais  
aprofundadas. Nem tudo o que acontece aparece no jornal.Um acidente sai quando  
tem repercussão ... tem coisas  q tu não fica sabendo . Acho que o jornal falta pra  
eles uma pessoa que buscasse noticia sabe, que andasse atrás das noticias que fosse  
nos lugares, precisava de um repórter bom e não só pega o boletim da policia, tinha  
que estar nos acidentes (2010, 15/10).

Já o leitor V. B (7) diz que o jornal “omite nomes. Não sei por que não se divulga. O  

impresso fica se omitindo. A notícia fica incompleta. Ficam tentando fazer sensacionalismo,  

daí não se sabe se é verdadeiro”.

A leitora D. B (5) diz que as notícias policiais “deveriam trazer mais esclarecimentos,  

ser mais abrangente”. 

As notícias policiais de maior impacto na cidade ganham destaque na capa do jornal. 

Verifica-se que os textos, na maioria das vezes, caracterizam-se por serem declarativos e há 

pouco aprofundamento dos fatos (Figura 11). 

Quanto à estrutura das notícias policiais, nas edições analisadas, são bem parecidas. 

Na abertura do texto apresenta o fato, quem e quando ocorreu. No segundo parágrafo são 

descritos os dados e traz a declaração de uma fonte oficial. Verificou-se que os textos trazem, 

geralmente, apenas uma fonte. 

No entanto,  os  leitores  vão ler  a  página  com o intuito  de  buscar  mais  detalhes  e 

compreender como ocorreu o fato e encontram poucas informações. Percebe-se que o jornal 

não  acompanha  o  desfecho  das  notícias  publicadas,  como  o  resultado  de  perícias,  por 

exemplo. 
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(Figura 11)

A seção Classificados tem o aval  do leitor.  Um dos entrevistados lê primeiro  esta 

página porque anuncia veículos no jornal, em função de seu trabalho.

 G. M (1) conta que 

utilizo o jornal  para  anunciar  veículos  nos classificados.  E  anúncio  de viagens  
divulgo na Rádio 14 de Julho há 9 anos. Como o jornal circula longe tem bastante  
influência. Já recebi ligações de Pinhal Grande quando anunciei uma van. Já vendi  
vários carros através do jornal. Quando o jornal foi fundado anunciava muito mais  
e acho que peco de todas as excursões que fiz poderia ter colocado a foto do ônibus  
com a turma toda, pra fazer um marketing pra empresa. Dói por nunca ter feito  
isso, por preguiça (2010, 20/08).

Ele ressalta que se identifica com o jornal local. “Prefiro assinar o jornal da minha  

terra e anunciar aqui, porque ninguém de Santa Maria vai me ligar, por ser daqui”. 

Percebe-se que há pouca participação dos entrevistados em anunciar nos classificados 

e pouco incentivo do Jornal Expressão em expandir o serviço. 

Os entrevistados dividem opiniões ao sugerir à equipe do jornal a produção de novas 

colunas e temas.

Para J. O (4) deveria ser investido 

em culinária, humor, a previsão do tempo mais completa e matérias sobre saúde  
(que trazem dicas de alimentos, como pra que é bom o alho) e política - em nível  
nacional,  estadual  e  municipal  -  e  a  coluna  Júlio  de  Castilhos  Quer  Saber?,  
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trazendo perguntas como: Porque a rua não foi calçada. Garanto que muita gente  
ia participar (2010, 20/08). 

Para a leitora Z. O (3) o impresso deveria publicar “culinária para poder recortar as  

receitas e piadas”. 

A leitora D. B (5) diz que o jornal “deveria trazer notícias boas e não só ruins”.

O leitor V. B (7) ressalta que

falta a cobertura de acontecimentos diários da cidade. O jornal em si não vai a  
campo buscar notícia, se não chegar ou mandar por e-mail a matéria pra divulgar  
coisa assim não tem repórter na rua caçando a notícia. Pelo tamanho do município  
acho que comportaria não só uma edição por semana. Só que tem que ir a campo  
buscar notícia pra preencher as páginas. E é só publicidade mesmo (2010, 15/10).

A leitora G. B (6) sugere que o jornal divulgue “notícias sobre profissão. Para o  

público jovem não tem nada atrativo para a nossa idade”.

Já  o  leitor  C.  P  (8)  avalia  que  aparece  pouca  divulgação  em notícias  sobre  meio 

ambiente. 

E o leitor G. M  (1) relata que 

os classificados são muito fracos. O jornal tinha que fazer um classificado tipo dos  
jornais de Santa Maria. Colocar um anúncio disque x e faça seu anúncio. Que santa  
Maria cobra e cobra um absurdo. Eu sou um que gasto muito oferecendo meus  
veículos. Divulgo no Diário e na A Razão só que eu pago, né. Cheguei a pagar  
quase R$ 100 e tem retorno. E aqui em Júlio, por exemplo, tu olha ali no jornal e  
tem  dois,  três  anúncios.  Eu  acho  no  meu  modo,  posso  esta  errado,  que  falta  
iniciativa do jornal, dos proprietários do jornal, de fazer um preço convidativo para  
fazer um quadro só de compra e venda, que não é só carro e caminhão, é tudo o que  
imaginar. Santa Maria, por exemplo, se quiser comprar cachorro, gato, até isso  
passarinho, casa, carro, que comprar boi,  ovelha tudo o que tu quiser comprar  
desde material  de construção, sofá velho, televisão velha. Utensílios domésticos,  
tem batedeira,  grill,  lava  louça,  lava roupa.  Veículos  tem de grande porte,  tem  
ônibus, caminhão, trator, utilitário. Tu vai naquilo que tu quer. Aqui em Julio não  
tem isso ai. Teria que ter uma página só de classificados (2010, 15/10). 

O leitor  também sugere que a equipe de redação altere  a fonte do texto para uma 

melhor leitura, pois em algumas notícias a letra está mais pequena. “Os textos com letra muita  

pequena eu não leio.  Já tenho problema de visão e ainda não consigo ler e vou ter que  

colocar óculos pra ler, já não me atrai. O brasileiro tem preguiça de tirar os óculos”. 
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A leitora Z. O (3) salienta “a letra está melhor, ajuda na leitura se for um pouco  

maior. Quando é muito pequena pego o óculos e leio. Tem partes que tu consegue ler sem  

óculos”.  

Nas entrevistas, os leitores indicam à equipe de jornal a produção de colunas sobre 

culinária,  humor e Júlio de Castilhos Quer Saber, a exemplo da coluna Santa Maria Quer 

Saber publicada no jornal Diário de Santa Maria. Isso evidencia que os leitores lêem outros 

jornais.  Também a produção de fatos  locais  diários  e  pautas  relacionadas  às  editorias  de 

Saúde, Meio Ambiente e Política e investir mais nos classificados. Segundo eles, a equipe do 

jornal também deve redobrar a atenção sobre temas a serem publicados para atingir o público 

jovem do município. Além disso, a fonte do texto deveria ser padronizada, para não ocorrer o 

risco de o leitor ter que deixar de ler a página em função dos problemas de visão.

Quanto  às  notícias  globais  e  nacionais  todos  os  entrevistados  se  informam  pela 

televisão, inclusive, dois deles também acessam a Internet.

O leitor G. M (1) diz que “acompanho na televisão, antes de dar a novela”. O leitor  

C. P “me informo na televisão as notícias estaduais e nacionais”.

“Na televisão e Internet, nos site da Folha de São Paulo e Terra”, conta o leitor J. O 

(4).

O leitor V. B (7) se informa das notícias estaduais e nacionais “pelos jornais, televisão  

e internet, mais internet do que televisão, nos sites UOL, Bol e MSN”. 

E leitora G. B (6) somente pela televisão.

Os  leitores  se  informam  das  notícias  estaduais  e  globais,  conforme  o  acesso  aos 

veículos de comunicação. A televisão é a mídia que está presente em todas as casas, sendo o 

principal canal de comunicação com a sociedade. 

Os grupos estudados também avaliam a qualidade do impresso local. “O jornal é está  

bonito”, diz a leitora M. M (2).  

O leitor G. M (1) conta que “o preço do jornal é barato. Em nível de estética está  

bonito”. 

Para o leitor C. P (8) “gosto do jornal, tem bastante fotos, acho boas e não é cansativo  

de ler. O jornal está bom assim”. 

A leitora Z. O (3) comenta “que a qualidade do papel melhorou, está bem mais claro,  

a folha mais lisa. As imagens são boas”. 

O leitor J. O (4) avalia como médio o produto “a qualidade do papel e das fotografias  

médio e os textos está bom”. 
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A  leitora  D.  B  (5)  ressalta  “que  falta  divulgar  mais  reportagens  e  tem  muita  

publicidade”. 

Para o leitor V. B (7) o jornal “é fraco, de não buscar a notícia. Tu que manda a  

matéria,  acaba não fazendo a função. O jornal acaba sendo um periódico de divulgação  

paga. Mais notícias vai gerar necessidade de publicidade de qualquer forma”. 

Nota-se que o jornal agrada a maioria dos leitores. Além de conquistar o público pelas 

notícias locais, o impresso investe em fotografias. Houve uma melhora na qualidade do papel 

e o impresso sofreu pequenas alterações na diagramação.  Como Júlio de Castilhos é uma 

cidade  pequena,  os  leitores  acreditam que  o  jornal  está  de  bom tamanho  em relação  ao 

número  de  habitantes.  Mas,  para  um  leitor  falta  iniciativa  do  jornal  em  produzir  mais 

matérias, de o repórter ir a campo buscar informações do que receber as notícias prontas para 

publicação. Pelas declarações percebe-se que os entrevistados se contradizem, pois ao mesmo 

tempo que reclamam está bom. Pode-se afirmar que há um descompromisso por parte do 

leitor  em  criticar  e  do  jornal  em  publicar  mais  reportagens,  de  cuidar  a  qualidade  das 

fotografias e de colocar as legendas. 

Perguntados se o veículo é imparcial na divulgação dos fatos, a leitora M. M (2) diz 

“não se direciona politicamente. O Osvaldo era imparcial”. 

O leitor J. M (1) fiz “não, não tenho nada a criticar. Pra mim é muito bom o jornal, já  

vi muito jornalzinho pequeno ai de cidades vizinhas, que eu acho o nosso jornal pra mim se  

iguala a qualquer um”. 

O leitor J. O (4) fala que

O jornal poderia ser mais imparcial. Nem tudo noticiam, de política divulgam o que  
se agradam, falta mostrar mais a realidade da cidade (do que o município está  
necessitando  e  fazendo),  pois  tem  muita  coisa  maquiada,  além  de  muita  
propaganda. O que é bom aparece e o resto ... O jornal esconde muita coisa, tem  
medo de falar (2010, 20/08).

O leitor V. B (7) comenta “há períodos, não dá pra dizer. No geral é com algumas  

exceções. É questão de opinião”. 

A leitora D. B (5) diz “ultimamente sim, estão isentos”.

Conforme os depoimentos, a maioria dos leitores relata que o jornal está mais isento 

na divulgação das notícias. Mas, para um entrevistado o impresso poderia ser mais imparcial, 

pois nem tudo é noticiado.
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Os  leitores  também  tem  opiniões  diferentes  em  relação  se  os  profissionais  são 

qualificados. A leitora M. M (2) diz “acredito que são qualificados”.

Para o leitor C. P (8) “os profissionais são qualificados e é bem declarado as coisas”. 

O  leitor  G.  M  (1)  diz  “acredito  que  sim.  Se  o  funcionário  não  estiver  dando 

rendimento tem que trocar”. 

O leitor V. B (7) diz “fazem por gosto ou afinidade e não por informação. Os textos  

deveriam ser mais aprofundados”.

Para  a  leitora  D.  B  (5)  “Não.  Deveriam  se  qualificar.  Justamente  pelos  textos,  

palavras e conteúdos”. 

Constata-se  que  para  alguns  leitores  ouvidos  os  profissionais  são  qualificados 

enquanto  outros  acreditam  que  falta  maior  qualificação  profissional,  sendo  visível  no 

conteúdo dos textos que faltam maior aprofundamento, interpretação dos dados. 
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6 CONCLUSÕES

Os jornais do interior, independente de sua periodicidade, possuem como filosofia de 

trabalho a publicação de notícias locais e regionais, além da defesa dos direitos da população. 

A mídia se fortalece ao aproximar-se da comunidade, quando esta busca seu apoio para cobrar 

resultados do poder público. 

Diante destes fatores, o Jornal Expressão permanece,  atualmente,  no mercado, e se 

mantém firme ao noticiar fatos de maior proximidade com o leitor. É dessa maneira que são 

efetivados os contratos de leitura, pois o receptor se identifica e se reconhece na leitura da 

mídia local. E este é um dos critérios para garantir a sobrevivência dos veículos do interior. 

Concluiu-se, através deste estudo, que o comportamento de ler tal tema ou anúncio é 

determinado pela preferência de cada leitor, manifestando, assim, o seu desejo de consumir as 

informações.  Concorda-se  assim com Verón  (2004)  para  quem a  preferência  do  receptor 

resulta de uma escolha, consciente ou não, que passou por um momento de reflexão ou foi 

tomada por impulso.

Observou-se no contrato de leitura do Jornal Expressão uma posição ambivalente por 

parte do leitor. Constataram-se contradições nas respostas dos leitores ouvidos, uma vez que 

ora dizem que o jornal está bom, ora possui muita publicidade, que algumas fotos encontram-

se  desfocadas,  e  que  falta  produzir  mais  reportagens.  No  entanto,  os  entrevistados  não 

possuem interação com a equipe de redação do Jornal Expressão.

É comum, nos jornais de maior circulação, os leitores enviarem críticas ou sugestões 

através de cartas ou e-mail.  No Jornal Expressão isso não ocorre.  Os entrevistados fazem 

comentários negativos a respeito da qualidade do impresso em casa e com os conhecidos. 

Entende-se que há um descompromisso tanto do leitor em repassar suas críticas ao jornal, para 

tentar corrigir tais problemas, quanto da redação em criar um canal de interatividade com o 

público leitor,  como a Carta do Leitor,  para participarem com sugestões de reportagens e 

comentários.  Acredita-se  que  se  adotassem  tal  iniciativa,  a  equipe  de  redação  poderia 

conhecer  o  que pensam  os  receptores  do  impresso  e,  assim,  aperfeiçoar  os  processos 

jornalísticos do jornal. Como não há cobrança de ambas as partes, os contratos de leitura entre 

redação e leitor ocorrem em outra instância,  vez que está em interesse é a divulgação e o 

consumo de temas locais. 

Constatou-se que o jornal poderia explorar ainda mais pautas locais, mostrando o que 

há na cidade e não somente cobrir acontecimentos diários ou agendados. Nas entrevistas, os 
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leitores ouvidos indicam à equipe de redação maior  atenção à produção de notícias  sobre 

Saúde,  Meio  Ambiente  e  Política  -  em  nível  nacional,  estadual  e  municipal,  e  pautas 

direcionadas ao público jovem. Sugerem maior divulgação na seção classificados e a previsão 

do tempo mais completa. Também gostariam que fossem criadas uma coluna de culinária, 

piada e a seção Júlio de Castilhos Quer Saber?.

Em relação  ao  primeiro  parágrafo  do  texto,  compreende-se  que  para  o  leitor  não 

desistir  de ler  a matéria  jornalística logo no início,  a equipe de redação deve investir  em 

aberturas de texto mais criativas para cativar a atenção do público a fim de não perder leitores.

A fotografia é um recurso visual bastante utilizado pelo Jornal Expressão. Os leitores 

entrevistados apreciam ver as imagens ainda mais coloridas. Fazem uma ressalva, contudo, 

quanto  à  nitidez  e  a  profundidade  das  fotografias  publicadas,  pois,  algumas  vezes,  não 

conseguem identificar as pessoas fotografadas. Constatou-se, também, que as legendas são 

pouco utilizadas pelo veículo do interior, no geral, e não somente na página Pinhal Grande em 

Fatos, no que se supõe que a redação, ou acredita que seus leitores conheçam previamente 

quem aparece nas imagens do jornal,  ou há uma falta  de cuidado com relação ao uso de 

legendas.  Quanto ao tamanho da fonte do texto,  alguns entrevistados gostariam que fosse 

padronizada, para uma melhor leitura, devido aos problemas de visão. 

Constatou-se, também, que a capa tem sofrido mudanças de uns meses para cá.  A 

manchete está mais visível, bem como as chamadas. A capa não está mais poluída, como em 

algumas edições anteriores, quando as chamadas das notícias confundiam-se com os anúncios 

publicitários.

Verificou-se que os leitores do interior têm o hábito de ler os serviços e anúncios, em 

especial,  os de convite  para missas.  É através  do impresso que tomam conhecimento dos 

falecimentos locais, pois nem sempre conseguem acompanhar através do rádio.

É em tal contexto que a coluna social ganha destaque na mídia do interior. Este espaço 

mexe com a curiosidade e a imaginação dos moradores que buscam a coluna para ver quem é 

notícia. Como o jornal possibilita passar de mão em mão, circula em vários ambientes, sendo 

esta uma maneira de causar impressões na memória dos leitores. Além do que, esta página 

tem  a  função  social  de  publicizar  o  ambiente  privado,  ou,  ainda,  divulgando  eventos 

particulares locais e pessoais.

Na seção classificados, uma maneira de padronizar o serviço seria adotar uma página, 

segundo os entrevistados, para a publicação específica. Assim, facilitaria a busca pelo serviço, 

pois todos os itens estariam concentrados em um mesmo espaço.
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Em relação às notícias policiais, os leitores entendem que o jornal deveria aprofundar 

mais  as  notícias,  apurar  mais  detalhes  relacionados  aos  fatos,  atentar  às  novidades  dos 

mesmos e acompanhar o desfecho das ocorrências.

Com  relação  ao  blog  do  Jornal  Expressão,  constatou-se  ser  ele  pouco  explorado 

enquanto  mídia  e  pouco  acessado.  Compreende-se  que  o  jornal  deveria  divulgar  mais  a 

ferramenta,  por  que  os  entrevistados  sequer  tinham  conhecimento  a  respeito  do  mesmo. 

Também, não há um compromisso do impresso em postar no blog as notícias factuais ou 

chamadas  para  a  próxima  edição.  A  credibilidade  do  veículo  com  o  leitor  pode  ser 

prejudicada, pois, ao acessar diariamente com a expectativa de ler informações atualizadas, os 

leitores não encontrarão novos posts.

Por  fim,  cabe  dizer  que  esta  pesquisa  se  propôs  e  investigou  quais  os  elementos 

identitários  com  a  mídia  impressa,  Jornal  Expressão.  Através  dos  dados  obtidos  com  a 

entrevista  aos leitores  do interior  pôde compreender  como ocorre a produção de sentidos. 

Com isso, a pesquisa também pode subsidiar a equipe de redação para, quem sabe, promover 

mudanças no jornal a fim de atender as sugestões do público leitor. E, além disto, pensa-se 

que este trabalho também pode contribuir com os estudos científicos no âmbito da pesquisa de 

recepção.

Acredita-se  que  os  estudos  de  recepção  permitem compreender  o  sujeito  que  está 

inserido em determinada realidade social e a entender o processo de produção de sentidos e o 

uso que se faz dos meios. A bagagem cultural e o conhecimento adquirido ao longo dos anos 

refletem-se nos modos de apropriação dos conteúdos midiáticos. Cada leitor busca informar-

se dos assuntos a partir de uma escolha movida por seu interesse. E a produção de sentidos 

ocorre no momento em que leitor se identifica com os temas divulgados pela imprensa e passa 

a difundir as informações ao seu entorno. 

Os  meios  de  comunicação  -  de  interior  e  a  grande  imprensa  -  têm  um  papel 

imensurável com a possibilidade de conduzir a sociedade a uma reflexão sobre si mesma, 

retratando-a. Cada mídia trabalha de acordo com as peculiaridades próprias de seus veículos 

de comunicação. 

A fim de garantir a qualidade no jornalismo impresso, faz-se necessária a interação 

entre  veículo  e  leitor.  Os  contratos  de  leitura  propõem-se  a  fidelização  do  destinatário 

conforme a identidade da mídia em questão. No caso do Jornal Expressão verifica-se que não 

há um efetivo canal de interatividade com os leitores, assim prejudicando o aperfeiçoamento 

do contrato de leitura entre o impresso e seus receptores.
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Com o falecimento de Osvaldo Borges, diretor-proprietário e editor de reportagem, o 

Jornal  Expressão  passa  por  reformulações.  Ainda  é  cedo  para  saber  os  rumos  que  serão 

adotados  pelos  responsáveis  pelo  jornal.  No  entanto,  acredita-se  que  este  estudo  pode 

contribuir com o aprimoramento da produção jornalística do veículo.
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ANEXO A – Perguntas feitas ao leitores

Quanto tempo é assinante ou compra avulso o jornal?

O que levou a assinar?

Qual a importância do veículo para o seu dia a dia?

De que modo se identifica com o veículo?

A linguagem adotada pelo veículo é de fácil entendimento?

Quais  temas  divulgados  no  periódico  têm a  sua  preferência  e  quais  deveriam  ter  maior 

investimento?

A divulgação de assuntos locais é de relevância para a população castilhense?

Os assuntos publicados fazem parte das conversas no cotidiano?

Como avalia o produto e a qualidade das fotografias?

O que gostaria que fosse modificado no jornal para atender os anseios dos moradores?

O preço da assinatura é um valor considerável?

Lêem outra publicação além do jornal local. Qual?

O veículo é imparcial em relação à divulgação dos fatos?

Há uma interação entre leitor e produtores, se fazem comentários e críticas aos proprietários 

do jornal quanto à qualidade do impresso?

Se os profissionais são qualificados; Se os profissionais deveriam se qualificar?

Os títulos das matérias são bons. Se não, o que deveria mudar?

A manchete das edições é convidativa a ler o jornal?

Como analisa as notícias policiais. Acha interessante a forma como a notícia é redigida. Se 

não, o que deveria mudar?

O primeiro parágrafo da reportagem te conquista a ler o texto até o final?

E quanto o uso de fontes?

Os espaços dedicados as reportagens são bem aproveitados no jornal?

Já acessou o blog?
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ANEXO B – Páginas aleatórias do Jornal Expressão

(Figura 2)
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(Figura 3)
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(Figura 4)
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(Figura 5)
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(Figura 6)
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(Figura 7)
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(Figura 8)
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(Figura 9)
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(Figura 10)



77

(Figura 11)


