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RESUMO 

O presente  trabalho trata-se de uma leitura crítica da cobertura das eleições municipais em 
Santa Maria em 26 edições de 2008 nos dois  jornais diários  da cidade, A Razão e Diário de 
Santa Maria. Avaliamos as colunas de opinião que os dois jornais apresentam, formuladas a 
partir de duas categorias de emissão distintas. A primeira é a dos leitores, via e-mails e cartas. 
A segunda categoria  é a dos comentários escritos por dois jornalistas, Claudemir Pereira, do 
A Razão e Iara Lemos do Diário de Santa Maria. O período de análise foi o mês que antecede 
o pleito, ou seja, setembro de 2008.  
 

Palavras-chave: Jornalismo opinativo;campo político; campo midiático; eleições 

 

ABSTRACT 
 
The present work it is a critical coverage of municipal elections in Santa Maria in 2008 to 26 
editions in two daily newspapers of the city,  A Razão and Diário de Santa Maria. We 
evaluated the columns of the view that the two newspapers have, made from two different 
emission categories. The first is the readers, via e-mails and letters. The second category are 
the commentaries written by two journalists, Claudemir Pereira of A Razão and Iara Lemos 
Diário de Santa Maria. The period of analysis was the month preceding the election, ie, 
september 2008. 
 
Palavras-chave: Opinionated Journalism; political field; field media; elections. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................................7 

2 CONCEITOS DE POLÍTICA E IMPRENSA ESCRITA ..................................................9 

2.1 Campo Político e Campo Midiático......................................................................................9 

2.2 Discurso Político.................................................................................................................15 

2.3 Produção de sentido e contrato de leitura...........................................................................16 

2.4 Imprensa escrita: exigências de visibilidade, legibilidade e 
inteligibilidade..........................................................................................................................19 

2.5 Comentar o acontecimento..................................................................................................22 

2.6 Jornalismo opinativo...........................................................................................................24 

2.7 Eleições...............................................................................................................................29 

2.8 Cenário político em Santa Maria nas eleições de 2008......................................................31 

2.9 Cenário midiático: A imprensa escrita em Santa Maria.....................................................33 

2.9.1 A Razão............................................................................................................................33 

2.9.2 Diário de Santa Maria......................................................................................................33 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. .....................................................................35 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.......................................................................................38 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................52 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ..............................................................................55 

 
 
 
 
 



7 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 
 

 A ideia de fazer um projeto usando os meios de comunicação e a política começou no 

início do curso. Sempre nos chamou atenção como os jornais tratam desse tema que gera tanta 

polêmica. Escolhemos dois jornais locais, A Razão e Diário de Santa Maria, porque o estudo 

se trata de eleições municipais. 

A proposta é analisar duas categorias do jornalismo opinativo. A primeira é a dos 

leitores através de cartas e e-mails. A segunda a dos jornalistas, através de comentários. Os 

profissionais são Iara Lemos, do Diário de Santa Maria e Claudemir Pereira, do jornal A 

Razão. No final do ano de 2004 foram extintos os editoriais desses dois jornais, então nos 

surgiu a dúvida de como a empresa e seus apoiadores estariam se manifestando nas páginas 

desses diários. Acreditamos que uma das possibilidades dessas manifestações está ocorrendo 

pelos jornalistas que escrevem os comentários e implicitamente enunciam a opinião da 

empresa.  

Sabemos que o jornalismo não é imparcial e, a partir do momento em que há espaço 

para um jornalista contratado da empresa se manifestar, ele obedece a critérios estabelecidos 

pela mesma para publicar seu texto. Um jornalista não vai escrever um comentário, mesmo 

que a coluna leve seu nome, indo contra os princípios da empresa. Apesar de o comentário 

emitir a opinião de quem escreve, o jornalista obedece a regras impostas pela empresa. 

 Nos dois jornais a serem tratados, o meio pelo qual os leitores conseguem se 

expressar emitindo suas opiniões é uma sessão destinada a cartas e e-mails. As redações 

recebem esses materiais diariamente e aí há um filtro na hora da escolha para publicação, 

além de a demanda ser grande. Há também o interesse da empresa no que vai e no que não vai 

ser publicado. Mesmo que suspeitamos que a carta seja do leitor, a empresa é que decide qual 

será publicada. Nosso principal questionamento e objetivo é compreender como os jornais 

estão se manifestando com a extinção dos editoriais. 

Neste intuito relacionamos no capítulo 2 alguns conceitos e autores que nos darão 

suporte teórico, tais como Eliseo Verón, Patrick Charaudeau, José Marques de Melo , Rabaça 

e Barbosa, Felipe Pena, Jorge Duarte, Antonio Albino Canelas Rubim. 
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O capítulo 3 esclarece os procedimentos metodológicos que orientou o nosso projeto, 

tais como a análise de conteúdo, que se destina a investigação, a exploração dos fatos. As 

cartas e e-mail dos leitores, que é como eles conseguem se expressar e emitir suas opiniões 

através dos diários. E os comentários, escritos pelo jornalista responsável pela coluna de 

opinião de cada jornal.  

O capítulo seguinte trata dos resultados e discussões obtidos através da leitura e 

análise das cartas enviadas pelos leitores e dos comentários produzidos pelos jornalistas em 

26 edições dos jornais, do mês de setembro de 2008. 

Por último, tecemos nossas considerações finais acerca da pesquisa tentando perceber 

se nossos objetivos iniciais foram atingidos. 
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2 – CONCEITOS DE POLÍTICA E IMPRENSA ESCRITA 

 

2.1 Campo Político e campo Midiático: 

 Gomes (2004) afirma que os meios de comunicação não são simples transmissores 

das propagandas políticas, que os meios têm um papel muito mais importante que isso. E as 

assessorias de imprensa também, não se restringem às suas atividades rotineiras, o trabalho 

vai mais além. 

A imprensa não é um sistema a parte da política, e sim um dos componentes do 

universo político. Há uma espécie de sociedade entre os dois, a política não se difundi 

sozinha, precisa dos meios de comunicação para atingir seu público alvo, o povo. Claro que 

em cada época a imprensa cobre a política de formas diferente, a imprensa de opinião, por 

exemplo, nasce para defender os interesses do Estado, hoje já é muito comum assistir a 

debates na televisão, e que não são encomendados pelos governantes. 

De acordo com a alternância de poder prevista pelo Estado democrático moderno, a 
imprensa se divide então entre periódicos governistas e periódicos de oposição. Por 
isso mesmo, obscurece-se a sua função de instrumento da esfera pública e de 
representantes dos interesses da esfera civil. (GOMES,2004,p.47)  

Enquanto a comunicação política ainda se apoiava nos meios impressos, Gomes nos 

mostra que não se tinha liberdade alguma de expressão ao escrever uma matéria num jornal, 

geralmente eles eram ligados aos partidos, e eram publicadas somente reportagens de 

interesse do partido. A liberdade de expressão e da imprensa abre portas para o confronto 

partidário, para a diversidade de partidos e a contraposição entre oposição e governo atuante. 

Para Gomes, a partir do momento em que a comunicação política atinge maior 

público, as pessoas começam a ter mais condições de enxergar a política, cada um de sua 

forma, pois mesmo quando as pessoas lêem a mesma informação, cada uma interpreta de sua 

maneira. Não se espera com isso que o público vá discutir, ou entender a política na sua 

essência, e nem uma capacidade de reação ao que estão assistindo, lendo, eles constituem um 

público passivo e submisso aos fluxos de mensagens vindas da política mediante aos meios de 

comunicação de massa. 
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A imprensa de partido dá lugar a indústria da informação, que surge quando o mundo 

dos negócios se da conta que as mensagens podem se transformar em negócios, e aí Gomes 

mostra que surgem duas novas categorias, os consumidores de informação e os anunciantes. A 

indústria de informação não se mantém sozinha, apenas com vendas de informação ao 

consumidor, e por isso entra em jogo o anunciante, que precisa expor seus produtos, e o setor 

da informação tem exatamente o meio para essa exposição: a atenção pública. 

Nesse modelo, a percepção social de que cinema, rádio, imprensa e televisão são 
apenas meios de comunicação de massa perde quase completamente o seu sentido. 
Na verdade, desde a sua origem, cinema, rádio, imprensa e televisão foram mais que 
dispositivos de produção e emissão ou circulação de mensagem e só uma 
simplificação muito grande impede de ver que eles foram cada vez mais ganhando 
formas industriais e, como em toda indústria, os seus dispositivos foram incluídos 
em um sistema e controlados por ela. (GOMES,2004, p. 52) 

Segundo Gomes, os dispositivos de comunicação de massa foram sendo incluídos no 

setor da informação como elementos destinados a suprir as suas necessidades, e não a de 

qualquer outro setor social, a não ser que esses fossem da mesma linha editorial que os 

primeiros.  

Tomando como exemplo ainda o setor da informação, o jornalismo passou por 

diversas fases, aquela que obedecia a risca os interesses do patrão, ou do Estado, a do 

jornalismo como habilitação reconhecida pela sociedade, e a do jornalismo ideológico e 

profissional. Mais recente, Gomes diz que o jornalismo é reconhecido pelos seus princípios, 

valores, objetividade e como distribuidor de informações num campo social. 

Ele continua afirmando que o jornalismo trata-se de um espaço social onde se busca, 

controla e difundi as informações recolhidas, usa de um recurso ou sistema o qual as práticas 

se ordenam num sistema. Esse recurso está relacionado a autoridade jornalística e comporta 

prestígio, reconhecimento, fama. Assim o jornalismo representa uma forma de controle e 

distribuição de poder material e simbólico, mas que busca o controle do capital simbólico do 

campo. E isso causa a concorrência, a busca pelo monopólio o desejo pelos lucros e a 

tentativa de diminuir as perdas econômicas. 

 O autor infere que o jornalista que demonstra maior habilidade nos procedimentos de 

produção de informações, mais ele será reconhecido e recompensado pelo sistema. Desse 

modo podemos dizer que o jornalismo é um sistema de reconhecimentos, é um campo de 

concorrências pela luta de acúmulo de conhecimento, e isso o torna um jornalista competente. 
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A autoridade jornalística pode-se dizer que cresce a medida que se tem mais credibilidade. A 

competência desses profissionais é medida pela capacidade de falar e agir com autoridade e 

autorização. 

 Para Gomes, a consultoria de profissionais da área do jornalismo aos políticos e 

partidos entra em cena porque a esfera política nota que os partidos não conseguem atender 

todas as necessidades eleitorais. As campanhas necessitam de habilidade, serviços 

especializados, afinal a imagem de um político, por exemplo, deve ser muito bem construída 

para não passar, em hipótese alguma, um sentimento negativo. As habilidades políticas dos 

partidos não acompanharam o crescimento e a necessidade de uma comunicação política que 

se torna muito mais específica, minuciosa e detalhista. 

As competências solicitadas incluem organização de equipes, levantamento de 
dados, pesquisas de opinião, administração do dia a dia da campanha, estratégias 
criação e disseminação de mensagens, escritura dos discursos, contato por telefone 
com eleitores, coordenação dos voluntários, correspondência, corpo a corpo, criação 
e manutenção de web sites, produção para a comunicação de massa. 
(GOMES,2004,p.74) 

 E além de produzir todo o material, o profissional deve organizar os conteúdos e os 

fazerem circular na mídia, de nada adianta ter as informações para si, o essencial numa 

candidatura política é que o povo conheça o candidato, saiba das suas “benfeitorias” e 

acredite, confie no que lê, assiste e ouve. O autor da o nome de agentes não-políticos a esses 

profissionais que coordenam as atividades destinadas a promover um político através de 

materiais produzidos e exposição na mídia. 

 Nem todas essas atividades competidas ao profissional eram feitas pelos partidos, não 

que agora eles não façam mais nada ligado a campanha, pelo contrário, eles continuam 

trabalhando na campanha, mas com menos responsabilidade no que diz respeito a promoção 

do candidato, os agentes não-políticos são quem tem a técnica e contribuem especificamente 

nas consultorias políticas. 

 Gomes afirma que a consultoria política profissional surgiu a partir da necessidade de 

novos dispositivos de comunicação, de novas técnicas, de novos artifícios que consigam 

prender a atenção dos eleitores, e que os faça confiar no candidato e assim garantir o voto. É 

difícil um eleitor ir atrás de alguma informação que ouve, ou ele acredita naquilo, ou não, e o 
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papel do partido e principalmente do profissional é passar a ele o sentimento de positividade e 

verdade do candidato, para que não haja dúvida quanto ao discurso político. 

 Para o autor, por trás do simples fato de comunicar, existe um universo envolvido até a 

espetacularização da notícia. Não se trata somente de apresentar os fatos, e sim de uma 

pesquisa, do domínio das técnicas e do assunto a ser veiculado nos meios de comunicação. 

 O que os agentes da política buscam na comunicação de massa é a exposição midiática 

favorável, aparecer nos jornais, televisão e revistas de modo que renda benefícios junto aos 

eleitores. E, além disso, procuram expor uma posição negativa dos seus adversários. 

Acreditam que os meios de comunicação podem ser instrumentos para formar a opinião do 

público, e que isso reverta em voto. 

 A estratégia mais usada é protagonizar fatos noticiosos ao gosto da imprensa e deixar 

vazar certas informações reservadas que façam o candidato aparecer bem em jornais, revistas 

e televisão. Essas informações em primeira mão chamam os repórteres, todos os meios 

querem divulgar primeiro, e isso faz com que o político esteja na mídia na forma que o agente 

quer, é uma espécie de troca de favores. 

Outro modo é conhecer os critérios de noticiabilidade da empresa jornalística e 

organizar os eventos da realidade que se tornem irresistíveis aos olhos dos jornalistas. O 

terceiro modo é conseguir exposição midiática favorável, aqueles fatos que a mídia vai querer 

divulgar, como por exemplo, uma promessa de candidato, essa pode vir a ser cobrada, e assim 

rende outra matéria, ou seja, mais rendimentos a empresa que vai vender mais esse jornal, já 

que traz as respostas das cobranças e isso é de interesse do público. 

Gomes mostra que acontece também do Governo pedir para ser entrevistado, de 

divulgar uma notícia, e de mostrar ao povo suas benfeitorias enquanto político eleito. Os 

assessores de comunicação são escolhidos pela sua capacidade de fazer obras a favor do seu 

empregador da política. Além dos profissionais dominarem o assunto do mundo político e 

estreitar laços e relações favoráveis com a imprensa e os meios de comunicação. 

Os agentes também devem ter competência comunicacional, dominar a linguagem 

publicitária e do marketing da imagem, e assim serem capazes de “vender” o político através 

das campanhas publicitárias e textos produzidos positivamente. Mas não basta só “vender”, a 
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imagem do político deve ser irresistível aos olhos dos meios de comunicação, deve provocar o 

anseio dos repórteres em querer cobrir os acontecimentos, em querer publicar no seu espaço 

do jornal. 

Aos olhos de Gomes, as sondagens de opinião são eficazes para detectar o perfil do 

eleitorado, e também consegue mostrar o sentimento competitivo entre os candidatos, o que 

atrai o público e dá audiência ao noticiário. O destaque adquirido pelo candidato através das 

pesquisas de opinião tende a se transformar em notícia, e se o candidato está na liderança, 

mais ele será notícia, e isso é interessante tanto para o meio de comunicação, que consegue 

mais audiência, como para o candidato que adquiri visibilidade do público. 

Além de conseguir espaço na mídia, Gomes nos mostra que as pesquisas de opinião 

permitem que o político conheça os anseios, desejos e expectativas do eleitorado quanto a 

política. A partir desse conhecimento em mãos, os agentes da política podem produzir fatos e 

discursos diretamente ligados ao público alvo, o político vai falar o que o eleitor quer ouvir, 

vai produzir fatos de interesse da comunicação de massa. 

O sistema informativo é muito cuidadoso com as fontes, principalmente com aquelas 

que possuem informações privilegiadas. Gomes acredita que sem esse acerto com as fontes 

ficaria muito mais difícil os jornalistas realizarem seu trabalho, e perderiam parte de sua 

credibilidade por não conseguirem informações privilegiadas e em primeira mão. 

O jornalismo precisa de proximidade com o mundo político em favor do próprio 
negócio, que supõe e envolve a produção diária de cotas de informação  política para 
sua audiência. Por outro lado, o jornalismo é o principal posto de fronteira que 
permite ou impede a entrada na cena política midiática. (GOMES,2004,p.160) 

 Gomes mostra que é de suma importância os políticos terem certa ligação com os 

proprietários de empresa de comunicação, onde a hierarquia é considerada forte. De nada 

adianta só o repórter querer publicar a notícia se seus superiores disserem que não. Existe 

ainda a barganha, espécie de permuta entre a política e as empresas de comunicação, onde os 

políticos oferecem recursos políticos, como verbas publicitárias públicas, concessões de rádio 

e televisão, em troca da sua exposição positiva nos meios de comunicação. “Eis porque é mais 

fácil a quem governa conseguir apoio dos meios de comunicação do que a quem legisla ou, 

simplesmente, aos políticos aos agentes políticos fora do governo”. (GOMES, 2004,p.161) 
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 Outra forma de conseguir espaço na mídia é a conversão do agente político em dono 

de meios de comunicação, assim o meio se torna mero agente da influência política, 

abandona-se o discurso da comunicação e adota-se o discurso político. A empresa de 

comunicação passa a tratar o discurso político como pauta principal, só é exposta a imagem 

positiva do candidato apoiado, e de seus adversários, imagem negativa, apresenta-se tudo que 

possa prejudicar sua campanha, mesmo que as vezes as fontes sejam duvidosas. Isso faz com 

que o eleitor acredite no candidato apoiado pela empresa, já que dele só lê coisas boas. 

O que se realiza nesse caso é a eliminação de um sistema por outro. Continuam os 
meios de comunicação, seus materiais expressivos e seus funcionários, mas 
enquanto não possui mais uma posição específica no campo do jornalismo, o 
subsistema informativo se transforma em subsistema vassalo do sistema político. 
(GOMES, 2004,p.163) 

Gomes deixa claro que além se ser um sistema arriscado, não é fácil de acontecer. Não 

é de interesse público que o sistema seja unificado, já que para a sociedade a preferência é a 

distinção entre eles. “Quanto menor for a importância da sociedade civil organizada, maior a 

possibilidade de o sistema político paralisar o sistema informativo”. (GOMES,2004,p.163)  

Além da barganha, Gomes comenta que existe o expediente do resgate de dívidas 

anteriores realizadas pelo agente da política quando precisou de algum favor do sistema 

midiático. As compensações são feitas em forma de recursos fazendários e políticos sob 

controle político. Esse recurso tem seus limites, seus riscos, e por isso é mais comum ao 

governo fazer tal distribuição de favores que não prejudique empresas com maior poder, pois 

caso essa se desgoste com alguma coisa, o escândalo será bem maior. 

Os institutos de opinião pública também entram nesse sistema apolítico e costumam 

obter recompensas. Como o Executivo que custeia as verbas públicas para tais pesquisas para 

o Governo e estatais, os institutos cobram por serviços anteriormente prestados. “No seu 

campo de atividade, os institutos precisam simular superioridade olimpiana em face das 

competições políticas; afinal, a neutralidade e a objetividade científica são valores 

fundamentais em seu ramo de atividade”. (GOMES, 2004,p.168) Mas isso não impede que 

em troca de consultoria e serviços prestados, os institutos de opinião pública consigam contas 

com contratos milionários em estatais.  
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2.2 Discurso Político: 

 

 Charaudeau (2006) nos mostra que para começar a falar de discurso temos que ter 

consciência de que o discurso só se difunde dentro de certo contexto psicológico e social. E 

para tratar de discurso político, vamos tomar a posição quanto às relações entre linguagem, 

ação poder e verdade. 

 O enfoque nesse discurso é não só fazer o receptor ler a mensagem, há preocupação 

em ver a intenção seguida de efeito. É importante que o discurso consiga se sobrepor ao leitor, 

o sujeito alvo é colocado em posição de dominado.  

 Charaudeau nos mostra a questão das instâncias, a política; que assume a realização da 

ação política e a instância cidadã, que apresenta a escolha dos representantes do poder. “A 

instância política, que é de decisão, deve, portanto, agir em função do possível, sendo que a 

instância cidadã a elegeu para realiza o desejável.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 19) Isso nos 

permite dizer que o exercício do poder político é envolvido por ditar e sancionar as leis. 

 Não há política sem discurso. A linguagem orienta a ação, da sustentabilidade e 

sentido. A política depende da ação e a linguagem permite que se constituam espaços de 

discussão, persuasão e sedução, e é com isso que se produz o pensamento e a ação dos 

políticos. Charaudeau nos mostra que não podemos dizer que o discurso que é político, mas a 

situação de comunicação que assim o torna. É a situação a qual se encontra o discurso que o 

transforma em política. 

 O discurso político como sistema de pensamento não está restrito aos estudiosos e 

governantes, a produção do sentido é uma questão de interação entre os participantes da 

política. Não adianta somente os candidatos falarem de política, pois eles dependem do voto 

dos eleitores, mesmo que o entendimento não seja o mesmo, as duas partes precisam falar 

sobre o assunto. O discurso político procura fundar um ideal a partir de suas percepções e 

fundamentos, e através disso construir opiniões e posicionamentos para também adquirir 

filiados que se identifiquem com a proposta do partido. 

 Já como ato de comunicação, Charaudeau nos mostra que o discurso político procura 

influenciar as opiniões para obter adesões, rejeições ou consensos. Nesse caso, o discurso 

preocupa-se em construir a imagem dos atores envolvidos e usa estratégias persuasivas.  



16 

 

 

 

 O propósito do discurso político como comentário é o conceito político. Aqui não se 

propõe fazer aglomerações políticas a fim de persuadir, e sim indivíduos que se juntam para 

trocar experiências não necessariamente políticas. “É um discurso “como se” o desafio fosse 

exprimir uma opinião política, embora ela não o seja realmente.” (CHARAUDEAU, 2006, 

p.41) 

 Podemos dizer que os três discursos são interligados, uma das características dos 

discursos sociais é circular entre os grupos que o constituem. O discurso se difunde, dá voltas, 

é construído de maneira rigorosa, embasado em teorias para elaborar um sistema político, mas 

se manifesta em diferentes situações de comunicação e abrange diversas opiniões.  

 
Qualquer que seja seu lugar de aparição, o discurso político “não constitui um 
ornamento da conduta política, colocada em palavras, explicada ou comentada, 
vestida com mais ou menos felicidade, enfim, uma superestrutura. O discurso é 
constitutivo político”. Ele está intrinsecamente ligado á organização da vida social 
como governo e como discussão, para o melhor e para o pior. (CHARAUDEAU, 
2006, p. 42) 

 

O discurso político é o lugar de engajamento do sujeito, de discussão e defesa do seu 

posicionamento e de influência do outro. Mas não podemos deixar de lembrar que o resultado 

depende da circunstância a qual se encontra a comunicação no momento. 

2.3 Produção de Sentido e Contrato de Leitura:  

A partir da ideia proposta por Verón (2004) podemos dizer que no processo de 

produção de sentido, existe um caminho até a consumação desse sentido. A mensagem é o 

ponto de passagem para circulação social das significações. Uma mensagem não produz um 

único efeito, e sim um campo de efeitos de sentido, e cada receptor pode interpretar de 

maneiras diferentes. 

A enunciação não diz respeito ao que é dito, mas sim os modos de dizer, os jeitos 

diferentes que se tem de dizer a mesma coisa. Na imprensa escrita, não se chega a ter uma 

situação de enunciação, que envolva ao mesmo tempo um locutor e um alocutário. 

 O autor afirma que o dispositivo de enunciação da imprensa escrita é o contrato de 

leitura, é exibir como é feito o processo de comunicação. E mesmo dois jornais que cubram 

assuntos parecidos, ou até mesmo os mesmos assuntos, eles se diferenciam no contrato de 
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leitura. O sucesso ou o fracasso não passa pelo que é dito (conteúdo), e sim pelas modalidades 

de dizer esse conteúdo. É o contrato de leitura que cria vínculo entre o suporte e o leitor. Por 

meio de escolhas que permitem o leitor decidir o que preferem dentro de um jornal, por 

exemplo, se prefere a distância ou a proximidade, a transparência ou opacidade, é que se 

constrói o contrato de leitura, e esse apresenta um enunciador que propõe um lugar a um 

destinatário. 

Ao olhar de Verón, a análise semiológica enfatiza e descreve as operações que 

determinam a posição do enunciador e como conseqüência, a do destinatário. A análise nunca 

trabalha com um só suporte, ela faz uma diferença, é sempre comparativa. As operações 

devem ser estáveis, isso da certa estabilidade e credibilidade na relação suporte leitor, além 

disso, fatos expostos devem seguir uma lógica para que as explicações dadas ao leitor possam 

ser compreendidas sem deixar lacunas de dúvidas e incertezas. 

A imprensa não pode se contentar em só repassar os fatos aos leitores, num contrato de 

leitura se deve explicar, interpretar os dados e mostrar resultados, isso facilita o entendimento 

da leitura, além do suporte demonstrar que domina o assunto que está transmitindo aos seus 

receptores, relação de confiança. A análise semiológica no contrato de leitura é uma prática 

que permite coletar dados sobre os leitores e permear seus gostos de leitura, para assim o 

suporte não cair na banalização, pois de nada adianta escrever o que o leitor não gosta de ler. 

Verón afirma que o contrato de leitura implica em dizer que um suporte de leitura 

oferece processos múltiplos ao leitor. Ele pode escolher vários caminhos numa leitura, que 

talvez nem seja aquele que o suporte está querendo transmitir, mas ao emitir uma mensagem, 

cada leitor recebe de forma diferente o que lê. Ao longo do processo de leitura, o leitor 

encontra diversos personagens que lhes propões diversas atividades, e cabe a ele decidir a sua 

preferência. Isso provoca um desejo de estabelecer uma relação com o suporte que escolheu 

ler. 

Verón esclarece que apesar dos leitores entenderem uma mesma mensagem de formas 

diferentes, ela nunca tem por objetivo produzir um efeito qualquer. Os efeitos de sentido não 

são lineares, nem automáticos, nem de ordem causa/efeito. Mas ao mesmo tempo há efeito de 

sentido, e esse efeito não tem relação com as propriedades da mensagem. 
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Verón comenta que a teoria dos discursos sociais não trata a imprensa escrita como um 

lugar de manifestação das leis da língua, mas como um dos terrenos sob uma forma específica 

os seus objetivos, os discursos. 

Quando nos referimos a discursos, Verón confere que no político, por exemplo, é onde 

se constrói as figuras de seus receptores. O objetivo é construir um cidadão nacional engajado 

nas práticas relacionadas à política e com expectativas a propósito de sua exposição. Já no 

discurso de informação, que é o discurso da atualidade, o objetivo é construir um cidadão 

habitante, engajado em rotinas diversas do cotidiano. No discurso publicitário, são os 

consumidores que ditam as regras construindo relação com o mercado econômico. E assim 

cada discurso se propõe a dirigir o discurso para um determinado público, isso facilita o 

suporte a prender seu público alvo nas matérias exibidas para tal. 

A singularidade dos títulos é fundamental para valorização junto aos anunciantes, 

construir especificidade e vínculo com o leitor. Segundo Verón, toda alteração das 

propriedades discursivas de um título pode modificar a composição e a importância de seu 

leitorado, e toda modificação dos leitores, pode desequilibrar o título. É um processo de 

relação entre leitor/título, um caminha conforme as exigências do outro. Os efeitos 

comportamentais são de grande interesse dos produtores e fazem parte da produção do 

discurso que será exibido pelo suporte. 

A produção das mensagens é proposta a partir da análise e interpretação de dados 

quantitativos de enquete proposta aos leitores, são descobertas assim as propriedades 

objetivas e subjetivas do leitor. Verón vai mais longe dizendo que a execução dessas 

mensagens é a nível das condições de recepção. O meio procura entender as ansiedades do 

leitor e assim produzir suas mensagens, é um processo feito que procura saber o que o leitor 

quer  ver no meio e produzir matérias que prendam sua atenção. 

O que também permite explicar a preferência por um determinado título são as 

representações sociais do leitor, sua cultura por exemplo. E é por isso que há tanta 

preocupação dos meios em saber o que o leitor gosta e o que ele quer ler quando abre um 

jornal, pois não adianta transmitir para um público determinado o que ele não irá entender, 

isso vai afastar o leitor do suporte. Qualquer pessoa que procura sempre um determinado meio 

é porque já se identifica com ele, e já sabe que ao ler vai conseguir interpretar os dados 
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propostos, é uma relação de confiança com o suporte que transmite as mensagens de forma 

clara para cada determinado público. 

Assim uma estratégia enunciativa não tem o mesmo sentido para dois sujeitos 

diferentes, com culturas diferentes, infere Verón. E por isso o suporte procura seu público 

alvo, para não escrever o que um determinado eleitorado não vai entender. Um leitor que se 

torna fiel a um determinado título de imprensa, é porque ele sabe exatamente o tipo de 

discurso que vai encontrar ao abrir o jornal para ler. O indicador que mostra o reconhecimento 

do leitor em relação aos títulos é a preferência expressa pelo poder de venda, ou não do 

produto. E essa preferência é muito importante já que o trabalho dos meios é dentro de uma 

zona de concorrência muito grande, e as escolhas expressas dos leitores remetem as variações 

das estratégias discursivas que cada meio produz. 

 
Os fatores que podem permitir-nos explicar a preferência por um título em vez de 
outro dependem de representações sociais dos leitores, as quais superam largamente 
as propriedades discursivas desses títulos, tal como se pode descrevê-lo na 
produção, no sentido de que se trata de fatores que seria impossível prever (ou 
deduzir) de uma análise em produção. (VERÓN,2005,p.259) 

 

A respeito dos discursos sociais, de um lado o autor estabelece que um fragmento de 

texto é determinado pelo contexto discursivo, de outro lado, o efeito de sentido de um 

elemento discursivo, depende de operações de enquadramento da leitura, da interpretação que 

cada leitor tem do que leu, e isso decorre das representações do sujeito a propósito do título. 

Verón define que o estudo da imprensa nos permite dizer que o observatório aqui é 

privilegiado das correntes que atravessam as práticas e os imaginários sociais. A evolução dos 

discursos da imprensa mostra a riqueza em ensinamentos sobre as transformações 

socioculturais. À medida que o leitor vai crescendo culturalmente, por exemplo, os meios 

também devem avançar para atender as exigências e expectativas do leitor, isso vai fazer com 

que o leitor tenha sempre o que procura naquele suporte.  

2.4 Imprensa escrita: exigências de visibilidade, legibilidade e inteligibilidade: 

Para Charaudeau (2006), a imprensa é uma área escritural, feita de palavras, de 

imagens fixas, gráficos transposto através de um papel. Esse conjunto mostra que a mídia 

segue uma relação de distância entre aquele que produz uma matéria, e aquele que lê.  
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Essa relação de distância nos mostra que a mídia precisa de certo tempo até passar 

uma mensagem ao leitor. Tempo para escrever, produzir e enviar as informações ao leitor. 

Essa sucessão de tempo, de momentos de preparação da informação produz uma grande 

defasagem entre o surgimento do acontecimento a ser exposto e  momento em que o leitor 

recebe esta informação. 

O leitor segue uma linha de raciocinio para entender a mensagem que foi produzida, 

precisa de uma conceitualização do acontecimento. A escrita tem a característica de instaurar 

a verdade. 

Essas características próprias do dispositivo da imprensa permitem compreender 
porque essa mídia, universo por excelência do legível, é particularmente eficaz; por 
um lado, nas análises e comentários, nos editorias, nas tribunas e reflexos, nas 
crônicas, em tudo o que aprofunda a informação, que a coloca em perspectiva e que 
indaga sobre as prováveis conseqüência dos acontecimentos; por outro lado, nas 
narrativas, nas notícias locais ( os faits divers) e na montagem dos dossiês; e ainda, 
nas informações dos classificados, das variedades, local por excelência de um 
percurso sinótico; enfim, nas manchetes, que, funcionando como anúncios 
sugestivos semelhantes aos slogans publicitários, são destinadas a desencadear uma 
atividade de decifração, isto é, de inteligibilidade. (CHARAUDEAU, 2006, p. 114) 

 

 O autor comenta que a construção do sentido descrito aplica-se a comunicação 

midiática e esta se realiza seguindo um processo de transformação e transição. Sendo assim, o 

que será escrito no papel é onde acontece o fato bruto, sem lapidação do jornalista, e o 

processo de transformação consiste em passar o acontecimento do estado bruto para o estado 

de notícia, que seja de fácil interpretação do leitor e que ele tenha condições de captar as 

informações descritas. “É o contrato de comunicação midiático que gera espaço público de 

informação e é em seu próprio quadro que se constrói a opinião pública.” (CHAREAUDEAU, 

2006, p.114) 

Charaudeau nos diz que o uso da visibilidade na mídia obriga a imprensa a compor as 

páginas do jornal de uma forma clara, concisa e de maneira que as notícias possam ser 

facilmente encontradas e compreendidas pelo leitor. Por tal motivo, o editor deve ter um 

cuidado rigoroso na apresentação das páginas do jornal (fotos, desenhos, gráficos, colunas) e 

da titulagem (títulos, pré-títulos, subtítulos e o lead). “Tais elementos constituem formas 

textuais em si e têm uma tripla função: fática, de tomada de contato com o leitor; epifânica, de 
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anúncio da notícia; e sinóptica, de orientação ao percurso visual do leitor no espaço 

informativo do jornal.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 233)  

 A exigência de legibilidade também é de grande uso dos editores e repórteres, isso 

implica a um trabalho de boa exposição, que seja o mais claro possível a respeito dos 

acontecimentos relatados, o modo discursivo deve ser simples e que o leitor tenha plena 

condição de ler e interpretar. O alvo da legibilidade é o entendimento do leitor, portanto se 

manifesta na escritura dos artigos que devem ser acessíveis e atingir o maior número de 

leitores possível. “Uma das conseqüências dessa exigência é, entre outras, a configuração dos 

gêneros particulares como as notas, os boxes, as páginas de informação factual (páginas 

práticas), certos perfis etc. (CHARAUDEAU, 2006, p. 233) 

 A inteligibilidade fica ligada ao comentário dos fatos. Além de estar ligada ao 

entendimento, aplica-se principalmente ao porquê e o como das notícias. Manifesta-se em 

especial, pelas formas textuais que se apresentam como comentários. 

Deve-se acrescentar a isso que a situação monolocutiva de troca permite ao 
jornalista jogar sutilmente com o eixo do engajamento; não estando em situação 
física de contradição imediata (não há alternância de turno de fala, não há 
interrupção possível), ele pode desenvolver sua análise ou sua argumentação 
planejando-a previamente, redigindo-a num determinado espaço de maneira 
contínua, escolhendo suas palavras e,se necessários, corrigindo-a. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 233) 

 A exigência da dramatização, que é compreendida por Charaudeau, na instância de 

captação do contrato de comunicação midiática, é a menos reconhecida pelos editores. Isso 

acontece para não se perder a credibilidade do leitor quando se diz que está sendo usada a 

dramatização, mas mesmo assim, mesmo que implicitamente, ela é usada. Mesmo não sendo 

tão exposta quanto as outras, a dramatização apresenta-se nos modos como são escritos os 

artigos e de maneira variável, conforme a imagem que o jornal procura passar de si ao leitor. 

 O autor nos mostra que é difícil um texto ser escrito pertença a somente um gênero, 

geralmente se caracterizam pelo empréstimo de gêneros, como um jornalista confere: 

No domínio do jornalismo político, aqueles que dizem que se deve separar a 
informação do comentário estão inventando histórias. Num outro nível, com relação 
ao comentário ou ao editorial, não é possível definir claramente a diferença entre 
esses dois tipos de artigos. (CHARAUDEAU, apud Mots n. 37, op. Cit., p.92, 2006, 
p. 234) 
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 Podemos dizer que os gêneros evoluem de maneira mais lenta que a televisão. Mas 

não podemos deixar de citar que mesmo mais lentos, os gêneros de modificaram e se 

desenvolveram ao longo do tempo, quando antes se mostrava textos com peça literária, por 

exemplo, hoje já se mostra a imprensa com textos mais curtos com intuito de aumentar a 

visibilidade.  

2.5 Comentar o acontecimento: 

 Charaudeau (2006) destaca que comentar constitui numa atividade discursiva. Relato e 

narrativa são completamente ligados um ao outro, e ambos buscam conhecer o porquê dos 

fatos, dos seres e das coisas. Apesar da semelhança, essas atividades apelam para diferentes 

processos de discursos. 

 No relato trata-se de uma sucessão de ações e a lógica depende das pessoas envolvidas 

em tal ação, o que é exposto num relato é a vivência da experiência humana. “Cada um pode 

encontrar-se ou projetar-se no mundo relatado, ou então, rejeitá-lo.” (CHARAUDEAU, 2006, 

p. 176) 

 Já o comentário, conforme Charaudeau nos mostra é  mais argumentativo e expõe-se 

de forma explicativa. Não se trata somente de relatar o fato e sim de comentar além do que se 

pode enxergar, e os artifícios usados no acontecimento (causas, motivos e intenções).  

 

Problematiza os acontecimentos, constrói hipóteses, desenvolve teses, traz provas, 
impões conclusões. Aqui não se é chamado a projetar-se no mundo contado, mas a 
avaliar, medir, julgar o comentário, para tomar a decisão de aderir ou rejeitar, 
seguindo a razão. (CHARAUDEAU, 2006, p. 176) 

Com isso, podemos dizer que o comentário é mais agressivo que o relato. O relato 

apenas identifica o fato e o apresenta. O comentário instiga, põe o leitor em questão e exige 

um trabalho de raciocínio, e principalmente, faz cm que o leitor tome uma posição diante 

daquele fato que está lendo, contra ou a favor. O autor nos mostra que essas duas práticas 

discursivas estão ligadas, mas tem finalidades diferentes. 

Levando-se em conta o papel da mídia, podemos dizer que não é fácil separar o 

comentário do relato. 

Não é possível informar se não se pode, ao mesmo tempo, dar garantias sobre a 
veracidade das informações transmitidas, logo, fazer saber, implica, 
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necessariamente, um “explicar”: o comentário jornalístico é uma atividade 
estreitamente ligada à descrição do acontecimento para produzir um “acontecimento 
comentado”. (CHARAUDEAU, 2006, p.177) 

E para se produzir o comentário sobre determinado fato, é preciso ter algum 

questionamento sobre tal fato, uma indagação. É preciso que junto com a interrogação haja 

uma proposta por parte do sujeito e uma maneira de tratá-la. O enunciador precisa ter 

argumentos para sustentar sua proposta. 

A partir do problema encontrado, precisamos esclarecer o que está implícito, o que 

está oculto. É apresentar ao público o que está nas entrelinhas da exposição. “Como já se 

disse, o exercício do poder no campo político só é possível na dissimulação, e o papel do 

jornalista, que tem o dever de elucidar, consistiria em descobrir a intenção dissimulada por 

trás das declarações e dos atos de tal ou qual político.” (CHARAUDEAU, 2006, p.178)  

 Comentar é um processo que não se pode separar da visão pessoal. Quem escreve 

expõe, conscientemente ou não, a sua opinião. Sempre ouvimos dizer que a mídia deve 

manter neutralidade quando apresenta um fato a sociedade, mas todos sabem que esse 

processo é quase impossível e ilusório. 

E para manter a credibilidade, o jornalista muitas vezes escreve um comentário 

ponderando suas opiniões. Apresenta ao leitor os prós e contras do mesmo assunto. Isso 

permite que ao final da leitura a pessoa tenha plena condição de se posicionar quanto ao 

assunto, tirando suas próprias conclusões do fato e o jornalista não revele seu ponto de vista. 

Mas a contradição se forma quando dizemos que um comentário deveria ajudar na 

constituição pública, mas que o jornalista mesmo assim não colocasse sua opinião exposta. 

Prática quase impossível quando falamos para um jornalista não se posicionar, deve 

apresentar o fato com um ponto de vista externo, e isso só se faz com uma análise científica, e 

que não é usada na prática cotidiana do jornalista. É inviável o comentarista midiático usar de 

palavras científicas quando o leitor que não dominar o assunto não irá entender o que está 

sendo apresentado. 

Que tipo de engajamento pode ter o sujeito que procura comentar fatos, sabendo que 
não pode tomar partido, mas querendo, ao mesmo tempo, interpelar a consciência 
cidadã? E como interpelar sem tomar partido? Toda interpelação em nome de uma 
moral ou de uma causa, qualquer que seja sua extensão humana, implica tomar 
partido. Isso deveria ser levado em consideração pelos atores das mídias modernas 
que têm uma tendência cada vez mais marcada de fazer o jogo de interpelação. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 184) 
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 O autor afirma que o comentário jornalístico perde um pouco da legitimidade quando 

oscila entre discurso de engajamento moral e discurso de distanciamento ou argumentos 

baseados em crenças ou argumentos baseados em conhecimentos.  

Pode-se dizer que a instância midiática que comenta assemelha-se a um jogador que 
deve ganhar uma série de apostas: analisar para esclarecer, mas esclarecer sem 
deformar; comentar para revelar, mas revelar sem acusar; argumentar com 
imparcialidade, mas argumentar denunciando; enfim, supremo paradoxo, alimentar 
os boatos, mas também desmascará-los (ou talvez, alimentar o boato para melhor 
desmascará-lo) (CHARAUDEAU, 2006, p. 187) 

O comentário midiático tem a facilidade de escandalizar um acontecimento e por isso, 

quem escreve procura mostrar diversos pontos de vista do mesmo fato e colocar num plano de 

igualdade os argumentos contrários. Podemos dizer que essa seja a principal característica do 

comentário jornalístico; uma argumentação que bloqueia a análise crítica, mas que com sua 

diversidade de pontos de vista, apresenta elementos suficientes para se construir uma meia 

verdade. É uma atividade discursiva que depende da responsabilidade e interpretação do 

sujeito que vai ler a mensagem. 

2.6 Jornalismo opinativo: 

 

Ao discorrer sobre jornalismo opinativo, Melo (2003) salienta que por mais que haja 

um cuidado dos donos das empresas jornalísticas para que seus redatores e jornalistas sigam e 

cumpram uma política editorial, uma posição ideológica imposta pelos proprietários dos 

jornais, não é fácil controlar a estrutura das mensagens, afirma Melo. As equipes de 

jornalismo são numerosas e isso dificulta o controle das publicações. Convém destacar que 

não vamos abordar o jornalismo informativo, portanto nem notícia nem reportagem. 

Segundo o autor, desde que a imprensa se tornou uma instituição e tomou caráter de 

organização, com equipes de trabalhadores e colaboradores, a expressão da opinião tornou-se 

mais diversa e conflitante. A realidade é captada por diferentes núcleos, e isso torna a 

diferença de opinião ainda maior, mais difícil de ser unificada, de ser controlada e passada ao 

público. Os jornais trabalham com uma linha editorial, mas existe uma abertura para ensaiar 

uma inquietação para mostrar diferentes pontos de vista. Esse espaço varia de instituição para 

instituição e depende da conjuntura político nacional.  
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Essa valoração dos acontecimentos concretiza-se através dos gêneros opinativos que 

surgem de quatro núcleos: a empresa, que manifesta sua opinião através do editorial o 

jornalista, através de comentário, resenha, caricatura, o colaborador, que se expressa através 

de artigos e o leitor, que opina pelas cartas.  

O editorial não será estudado nesse trabalho por ser um gênero que abrange edições de 

final de semana e revistas, é mais extenso e geralmente não aparece em jornais diários como 

os estudados nesse trabalho. A caricatura também ficará de fora por ser um gênero gráfico que 

não é característica do trabalho. A resenha corresponde a apreciação de produtos culturais 

para orientar consumidores e colaboradores, portanto não é específico do trabalho. 

Os gêneros abordados serão a carta, que é como o leitor consegue enviar suas críticas e 

opiniões ao jornal, mas que atualmente está sendo suprida pelos e-mails já que chegam as 

redações em grandes quantidades diárias. O artigo, texto mais elaborado geralmente escrito 

por colaboradores. E o comentário onde o jornalista pode se expressar dentro do jornal. 

 

Gênero só recentemente introduzido no Brasil, o comentário atendeu a uma 
exigência da mutação jornalística que se processou através da rapidez na divulgação 
das notícias (rádio e televisão). Informando rapidamente e resumidamente dos fatos 
que estão acontecendo, o cidadão sente-se desejoso de saber um pouco mais e quer 
orientar-se sobre o desenrolar das ocorrências. (MELO, 2003, p.112) 

 

Partindo da ideia de Melo (2003), o comentário surgiu para dissolver a posse que as 

empresas tinham de escrever nos jornais através do editorial. Antes era mais difícil um 

jornalista conseguir se expressar, emitir a sua opinião, cabia a ele transmitir os fatos a 

sociedade sem que pudesse dar sua sugestão do acontecido, qualquer que fosse o assunto. O 

comentário abrange todo tipo de assunto, examina os fatos com certa independência da linha 

editorial. Os receptores acham no comentário opiniões diferentes, criam vínculos, e tiram dali 

como se comportar diante de certos acontecimentos.  

Para Rabaça e Barbosa (2001) comentário é um texto jornalístico opinativo que pode ser 

expresso sobre qualquer fato ou assunto. Apresenta observações, criticas e até explicações 

sobre determinado assunto. 

Historicamente, o comentário surge na década de 50 com a expansão da televisão e seu 

age é na metade da década de 60. Melo diz que com o golpe de 1964 há um declínio notável 
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de comentários, além da censura que se estabelece nos meios de comunicação, as fontes ficam 

mais restritas e receosas de dar depoimentos. É natural que nessa época era difícil de 

encontrar um comentário na mídia, a censura estava muito presente e era difícil conseguir 

escrever o que realmente se pensava. Os comentaristas encontravam certa inibição no seu 

trabalho. Há de se lembrar que os cortes eram extremamente notados quando as páginas dos 

jornais vinham em branco, com poemas de Camões ou com receitas culinárias. Somente em 

1975/1976 o comentário reaparece com vigor. 

Segundo Melo, o comentarista é geralmente um jornalista com grande experiência, que 

acompanha os fatos não apenas na sua aparência, mas possuí dados que expliquem as 

situações ao cidadão. É um observador com faro apurado, capaz de descobrir situações que 

envolvem acontecimentos e passá-las ao público de forma fácil a ser entendida, 

compreendida. O comentarista tem conhecimento, cultura, e isso gera credibilidade e 

confiança do público, ele não tem papel de julgar os acontecimentos, e sim de analisar os 

fatos desdobrar, esclarecer e deve procurar manter distância das ocorrências. Passar os fatos 

ao público sem julgamento anterior. Isso não quer dizer que deve ser neutro diante dos fatos, 

ele é um profissional participante, que possui opinião, mas que atua como agente da notícia. 

Não pode querer induzir o leitor e sim mostrar os fatos com os seus olhos, com as suas 

perspectivas. 

Já Rabaça e Barbosa (2001) dizem que o comentarista é um especialista em análises 

sobre fatos econômicos, políticos, esportivos em programas especializados para tais.  

O comentarista, a partir de Melo, tem a vantagem de escrever sem necessariamente ser 

os olhos da empresa, pode emitir a sua opinião, mas nem sempre essa está explicita o 

jornalista aqui consegue emitir seus julgamentos através de seu raciocínio, pelas 

conseqüências de suas argumentações, e isso cria um vínculo com o receptor. Geralmente um 

fato comentado tem acontecimentos seguintes e cabe ao comentarista estabelecer essas 

mudanças e passar ao leitor, isso mostra o sentido da mensagem. Raramente um comentário é 

conclusivo, as conclusões geralmente vão surgindo com a conseqüência dos julgamentos 

anteriores dos fatos. 
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Comentar é uma tarefa que pressupõe ancoragem informativa e perspectiva 
histórica. Sem dispor de dados concretos e de referencial analítico, o comentário 
corre o perigo de cair no vazio e fraudar o receptor. Afinal de contas, que recorre ao 
comentário quer dispor de uma bússola para entender a contemporaneidade. 
(MELO, 2003, p. 117) 

 

 Quando se refere às cartas de leitores, Melo afirma que esse meio é um dos principais 

personagens do jornal e deveria ser o principal foco dos produtores de informação. Afinal é 

em função dos leitores que os repórteres se pautam. As instituições midiáticas conhecem seu 

público alvo, seus interesses e preferências, mas o receptor não participa diretamente do 

processo da produção jornalística.  

 Mas hoje, não só as cartas têm esse papel. O e-mail é usado juntamente para conseguir 

dar conta das quantidades que chegam as redações. Mais atualizado, o e-mail é de fácil acesso 

e chega às redações mais rápido que a carta. O leitor consegue tratar de assuntos diariamente 

sem que percam a validade do acontecimento, já que o e-mail é quase instantâneo. A carta não 

tem essa instantaneidade já que alguns dias desde o envio até chegar à redação. 

 O leitor participa da produção jornalística com papel indireto, passivo. Os editores 

sabem de suas preferências e interesses, mas isso só aparece nos jornais através das pesquisas 

de mercado ou opinião pública.  

 Na perspectiva de Melo, para que o processo jornalístico consiga trabalhar de forma 

mais unificada e deixe de ser simplesmente informativo, editor, leitor, produtor e receptor 

devem trabalhar juntos, assim o jornal será uma prática comunicativa, com troca de 

informações. 

 Aí que entra o papel da carta. Já que o processo comunicativo ainda não abrange o 

leitor, ele consegue emitir suas opiniões através das cartas e e-mails enviados à imprensa. É 

um processo possível ao público, mas nem sempre viável, já que as instituições não publicam 

todas as cartas que recebem. A demanda é muito grande e os editores têm certo cuidado no 

filtro dessas cartas. Há uma pessoa responsável pela triagem das cartas e essas obedecem aos 

critérios de edição das empresas, seguem sua linha editorial. Dificilmente será publicada uma 

carta que fuja da política da empresa, isso seria ir contra seus interesses. Não que isso seja 

correto, já que quando um jornal abre espaço para o leitor emitir opiniões, o que deve 

prevalecer é a sua visão política, e não a da empresa, do contrário não emitiria a carta, 



28 

 

 

 

deixaria a própria empresa fazer isso. Mas esse ainda é o principal meio que o receptor tem de 

debater e expressar suas opiniões. Enviando cartas, e torcendo pela sua publicação. 

 Para mostrar como é feita essa fase de seleção das cartas que são publicadas, 

escolhemos a Teoria do Gatekeeper, uma teoria antiga do jornalismo, a qual Pena (2006) tem 

uma definição explicativa desse processo. 

 

O conceito refere-se à pessoa que tem o poder de decidir se deixa passar a 
informação ou se a bloqueia. Ou seja, diante de um grande número de 
acontecimentos, só viram notícia aqueles que passam por uma cancela ou portão 
(gate em inglês). E quem decide isso é uma espécie de porteiro ou selecionador (o 
gatekeeper), que é o próprio jornalista. Ele é o responsável pela progressão da 
notícia ou por sua “morte”, caso opte por não deixá-la prosseguir, o que significa 
evitar a publicação. (PENA, 2006, p.133) 

    
 Como diz Melo (2003), mesmo que nem sempre as cartas enviadas sejam divulgadas, 

é assim que a população encontra a oportunidade, como cidadãos comuns, de dizerem alguma 

coisa, influir nas decisões dos governantes e participar dos destinos da sociedade. 

 É através do artigo que o colaborador, geralmente personalidades representativas da 

sociedade, consegue emitir sua opinião demonstrando sua posição sobre a política e cultura. 

Mas como nas cartas, o artigo também não deve fugir da política editorial da empresa. 

 Segundo Mello, o artigo pode ser definido como qualquer texto divulgado na imprensa 

ou uma matéria jornalística onde alguém (jornalista ou não) desenvolve uma idéia e expõe sua 

opinião. É um texto que pode ser dito como provisório, já que é escrito no decorrer dos 

acontecimentos dos fatos, a argumentação baseia-se no conhecimento do escritor. 

 O artigo consegue disseminar as opiniões dentro de um jornal já que emitir opiniões é 

um privilégio das instituições jornalísticas. Mas para isso é preciso que as empresas abram 

espaço para a sociedade e permitam o debate permanente dos problemas sociais. Isso 

possibilita o acesso das lideranças aos meios de comunicação e contribui para o crescimento 

editorial da empresa bem como o acesso a diferentes pontos de vista dos fatos pela sociedade. 

Um artigo expõe uma informação mais aprofundada e com uma linguagem mais 

formal do assunto, traz explicações detalhadas e em geral tem uma posição determinada do 

que está exposto. 
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 Rabaça e Barbosa explicam o artigo como um texto interpretativo jornalístico, 

geralmente extenso que desenvolvem um assunto a partir de uma argumentação, fundamento. 

Não apresenta necessariamente a opinião da empresa jornalística, mas não foge dos preceitos 

desta. O propósito do artigo é a explicação de um fato. 

 Já quanto a sua definição, Melo estabelece que o artigo pode ser doutrinário, aquele 

que trata de questões atuais, e que mostra ao leitor uma maneira de analisar e julgar a situação 

exposta.. Ou artigo científico, que mostra ao leitor novos conhecimentos e descobertas sobre o 

avanço da ciência. Não é comum encontrar em edições de jornais diários, o mais fácil é ler em 

edições semanais ou em revistas específicas para o assunto. Quem escreve o artigo participa 

da sociedade quando emiti suas idéias e opiniões a sociedade sobre determinados assuntos. “O 

colaborador é definido como não jornalista, alguém que presta sob forma remunerada, seja de 

modo contínuo ou esporádico, serviços eventuais a empresa jornalística”. (MELO, 2003, p. 

126) 

Não é comum encontrar um artigo na televisão ou rádio pela extensão das ideias 

expostas. Se o assunto é interessante, geralmente o pauteiro propõe uma entrevista para expor 

os fatos. Os artigos não encomendados pela empresa jornalística passam por critérios mais 

rigorosos de publicação, os selecionados são os que têm tema mais atual ou aqueles que o 

autor tem mais prestígio. 

2.7 Eleições: 

De acordo com Rubim (2000), definimos as eleições como um processo de escolha 

dos representantes para o exercício do poder. Esses ocupam lugares privilegiados durante o 

período da gestão. 

Num regime de democracia, Rubim nos permite dizer que o cidadão cede parte de seu 

poder para o candidato que escolheu votar, e que agora vai representá-lo. Os governantes 

tornam-se legítimos por que são escolhidos pelo povo, num ritual público e democrático. Isso 

assegura ao representante plena condição de competitividade. 

De acordo com Rubim as eleições se caracterizam por esse ato de representação e 

aumentam a participação do eleitor num tema que geralmente não é discutido e nem do gosto 

da maioria. É nas eleições que todos conseguem fazer, participar da política e julgar conforme 
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suas expectativas. Tal julgamento possibilita a renovação ou a permanência do representante 

atuante. 

Rubim nos mostra que as eleições é um momento muito esperado socialmente, é o 

momento em que os cidadãos se sentem participantes da política nacional. Isso causa a 

sensação de estar intervindo nas decisões governamentais, já que o se representante 

apresentará e defenderá a sua ideia. 

Parece comum dizer que as eleições é um momento eleitoral traduzido por festa e ou 

solenidade e isso só confirma o momento especial que a política se encontra em época de 

eleições. 

Independente do peso da imprensa, as eleições já na época moderna podem ser 
caracterizadas como um “foro comunicativo”, no dizer de Alejandro Muñoz Alonso, 
pois, como momento singular da política, elas exigem de todos os seus atores – 
desde os conservadores aos revolucionários – um admirável investimento em 
comunicação, em suas estratégias, dispositivos e instrumentos. Afinal, trata-se de 
comunicar ideias, e propostas, convencer, argumentar, emocionar; enfim, de 
mobilizar mentes e corações em uma disputa, normatizada em ambiente público – 
dado aliás fundamental -, do poder político na sociedade. (RUBIM, 2000, p.96) 

 Atualmente temos uma sociedade ambientada e pautada pela mídia, Rubim nos mostra 

que não se faz mais política somente com comícios, ou visitas dos políticos na casa dos 

eleitores, hoje a propaganda vai muito mais, além disso, os políticos se beneficiam e 

aumentam seu poder de conquista através das telas de televisão, por exemplo. Os comícios 

não deixam de existir, mas o meio eletrônico se torna indispensável na propaganda política. E 

temos isso como a adequação da mídia numa sociedade ambientada pela mídia. 

 Rubim infere que a visibilidade adquirida, principalmente nos meios televisivos 

garante novos formatos de disputa. Os debates eleitorais tornam-se não só meros 

informativos, e sim, relevantes por sua dinâmica intrínseca, e por se transformarem em 

cenário de disputa política. Nessa perspectiva podemos dizer que a tela faz surgir novos 

formatos políticos. A capacidade de produzir acontecimentos políticos em uma campanha, e 

que são transmitidos pelos meios de comunicação, aparece com diferencial importante do 

embate político. 
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Em resumo, o desafio colocado à política e especificamente às campanhas eleitorais 
pode ser formulado como necessidade de novas configurações, que, adequadas, 
invadam estas novas e privilegiadas especialidades sociais e que interajam com as 
modalidades anteriores de realização das eleições, pertinentes à disputa 
convencional. (RUBIM, 2000, p.99) 

 E além da disputas eleitorais agora apresentadas pela mídia, Rubim nos mostra que a 

política assume formas variadas agregando-se a noticiários e a outras programações. Mas a 

política deve seguir alguns requisitos impostos pela mídia para tal apresentação, entendo a 

linguagem adequada a ser usada e o modo adaptado de se locomover.  

 Tais exigências podem trazer conflitos a partir do momento que a mídia impõe suas 

formas de trabalhar no campo político. E este, pode instrumentalizar o campo das mídias, 

submetendo-o ao seu poder de decisão. 

 Mas claro que não podemos dizer que a política se detém em campanhas televisivas, a 

convivência com o cidadão, as passeatas, carreatas, continuam sendo um artifício usado pelos 

candidatos e partidos. 

 Conforme Rubim, podemos dizer que a política e as eleições sofrem mudanças 

significativas quando também se muda o jeito de transmiti-la ou de fazer campanha. No caso 

das eleições, nota-se a mudança explícita quando o espaço privilegiado que era a rua passou a 

ser a tela, a conquista de programas como o noticiário divulgando a política e dando espaço 

aos candidatos, os debates que se tornaram freqüentes mostrando e possibilitando a disputa. 

Certamente as eleições ganharam grande exposição e ampliação a partir do momento em que 

consegue se manifestar na tela da televisão. 

2.8 Cenário político em Santa Maria nas eleições de 2008 

As eleições municipais de 2008 tiveram data marcada para o dia 5 de outubro e o 

horário do pleito foi das 8 horas da manhã até as 17 horas do mesmo dia em todo território 

nacional. Após as cinco da tarde deu-se início a apuração e totalização dos resultados.  

Em 6 de julho daquele ano o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) autoriza o início das 

propagandas eleitorais e os candidatos e partidos políticos podem realizar comícios e usar 

aparelhos de som fixos para divulgação da campanha. Do dia 19 de agosto até dois de outubro 

realiza-se a propaganda eleitoral gratuita divulgada pela televisão e rádio. Também em 2 de 

outubro encerram as reuniões públicas, comícios, utilização de sonorização fixa e debates. Já 
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na imprensa escrita paga e em páginas institucionais na internet o último dia para divulgação é 

3 de outubro, dois dias antes do pleito. 

Em Santa Maria, tivemos três candidatos à prefeitura, Cezar Schirmer do PMDB, 

Sandra Feltrin do PSOL e Paulo Pimenta do PT. A disputa mais acirrada ficou entre o 

primeiro e o último candidato citado. 

Cezar Schirmer é formado em direito pela Universidade Federal de Santa Maria e 

ficou conhecido na cidade quando ocupou o cargo de vereador no ano de 1972.  Para 

concorrer a Prefeitura, Schirmer optou por renunciar o cargo de Deputado Federal que 

ocupava na época. O vice candidato da chapa “Juntos por uma Santa Maria Melhor” era José 

Haidar Farret. Formado em medicina pela UFSM, Farret foi vereador e prefeito por duas 

vezes na cidade. Na época das eleições era Deputado Estadual e também renunciou o cargo. 

Paulo Pimenta é formado em jornalismo pela UFSM e também atua como técnico 

agrícola. Já ocupou o cargo de vereador por dois mandados seguidos e de vice prefeito da 

cidade. Quando decidiu concorrer a prefeitura de Santa Maria ocupava o cargo de Deputado 

Federal. Com a chapa “Santa Maria não pode parar-frente popular trabalhista”, Pimenta tinha 

como vice Ovídio Mayer, formado em medicina, na época era o atual vice prefeito da cidade. 

Sandra Feltrin era a candidata menos conhecida na cidade e nunca havia ocupado 

cargo de representação política. Formada em direito, Sandra representa a “Frente de 

Esquerda” e tem como vice Lilian Vinadé. 

Conforme dados extraídos do site do TRE, Santa Maria teve, na eleição de 2008, 

187750 eleitores aptos a votar e o comparecimento as urnas foi de 157862, 84,08%. A 

abstenção ficou em 15,92%, totalizando 29888 eleitores. Schirmer foi eleito com 80989 votos 

e assumiu a prefeitura até 2011. O candidato Pimenta teve 58700 votos e Sandra Feltrin 

10360.  
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2.9 Cenário midiático: A imprensa escrita em Santa Maria 

2.9.1 A Razão 

 O Jornal A Razão é o mais antigo da cidade, e desde a chegada do Diário de Santa 

Maria, podemos notar que há algumas mudanças no cenário de jornalismo impresso diário na 

cidade, agora há uma concorrência entre eles. 

 O jornal A Razão, criado pelo jornalista Clarimundo Flores em 9 de outubro de 1934 e 

nessa época circulava na cidade ainda no formato de standar , mantém exclusividade na área 

desde os anos 80 quando foi extinto o jornal O Expresso. Em 1943, o jornal foi vendido para 

o crítico do governo Vargas, Assis Chateaubriand e a partir dos anos 80 quem assume é a 

família De Grandi. 

2.9.2 Diário de Santa Maria 

 Como A Razão já tinha um espaço conquistado pela sociedade santa-mariense, esse 

foi um dos maiores desafios do Diário, conseguir se introduzir no mercado, onde já havia um 

jornal antigo e respeitado na cidade. Para isso, o novo jornal adotou um impacto visual 

agressivo, começando pelo nome que está vinculado a cidade, além de manchetes em caixa 

alta, as chamadas e fotos foram a alavanca de venda e fidelização dos leitores, a maioria 

jovens, que constituem grande parte da população da cidade. 

 Enquanto A Razão já havia passado por diversos períodos de eleição municipal, em 

2004 foi o primeiro ano de cobertura do Diário. O diferencial é que enquanto a razão traz nas 

páginas uma cobertura mais tradicional, conservador, que mantém o perfil do seu leitor típico 

– militares, aposentados, funcionários públicos, o Diário traz uma diagramação mais 

significativa, dinâmica, com fotos coloridas para chamar atenção do leitor e textos 

informativos mais curtos e com a linguagem mais direta  

 Parte dos leitores da cidade acreditava que com a chegada de um jornal novo, A Razão 

se terminaria, que a cidade não comportaria dois meios diários de comunicação impressa. Tal 

fato não ocorreu, A razão estabeleceu parceria com a Rádio Santamariense e com a Rede 

Pampa de Televisão para se fortificar, além de fazer algumas mudanças na redação e no 

projeto gráfico. 
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 O Diário foi se consolidando no mercado pelas inovações propostas aos leitores que 

aprovaram o novo formato de jornal que circula pela cidade. O jornal também conta com a 

parceria de outros grupos da RBS, a rádio Atlântida e Itapema e a RBS TV. 

 Pouco depois das eleições de 2004,  o Diário extinguiu o editorial local, denominado 

Diário de Opinião. Em contraponto, o espaço dos eleitores para emitir opiniões foi ampliado, 

isso implicou na aproximação do meio de comunicação com o leitor. Pouco tempo depois A 

Razão também eliminou a editoria. 

A partir disso, queremos descobrir como a empresa está se manifestando no jornal, e 

acreditamos que implicitamente é através de comentários escritos por jornalistas na editoria 

de política e pelas cartas enviadas por leitores que são selecionadas para publicação. 

Selecionamos um jornalista de cada jornal para verificar os comentários publicados, Iara 

Lemos do Diário de Santa Maria e Claudemir Pereira do jornal A Razão. 

Cabe ressaltar que a política depende da mídia para divulgar seus candidatos, e a mídia 

depende da política para ter fatos midiáticos que rendam notícias para ser publicadas, e 

vendidas. Acredita-se que os jornais não só reproduzem os acontecimentos ligados a política, 

mas também ajudam na construção de um produto midiático. 
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3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 O trabalho proposto vai tratar de uma leitura crítica da cobertura das eleições 

municipais de 2008 em Santa Maria através do jornalismo opinativo que se apresenta nos 

jornais pelas cartas e e-mails enviados pelos leitores e comentários escritos pelos jornalistas 

na coluna de política. Os profissionais escolhidos será a Iara Lemos, do Diário de Santa Maria 

(DSM) e Claudemir Pereira do jornal A Razão (AR). 

“Não há comentário sem que o sujeito informador expresse um ponto de vista pessoal, 

e isso apesar de suas próprias denegações. (CHARAUDEAU, 2006, p.180)”. Como já nos 

mostra Charaudeau, o comentário é apresentado de forma opinativa e a partir disso queremos 

mostrar que apesar dos jornais trabalhados extinguirem os editoriais, a opinião da empresa 

pode estar exposta através do comentário. 

Partindo da ideia de Rubim (2006), a carta dos leitores deveria ter uma atenção 

especial dos jornais. A partir do momento em que os jornalistas e repórteres se pautam pelo 

anseio, comportamento do leitor, para publicar uma matéria, a carta deveria ser uma das 

personagens principais na publicação do jornal. É através da carta que o leitor expõe suas 

ideias, portanto através dela o repórter sabe o que o leitor gostaria de encontrar nas matérias 

do jornal.  

O período de análise será o mês que antecede o pleito, setembro. Vamos utilizar a 

análise de conteúdo e entrevista semi estruturada com os editores que filtram as cartas em 

cada um dos jornais e com os jornalistas escolhidos que escrevem os comentários. 

Para Fonseca Júnior (2005) a partir do aparecimento da análise de conteúdo, desde os 

trabalhos da communication research, a análise de conteúdo, com novas técnicas, vem 

demonstrando capacidade de adaptação aos desafios impostos pela comunicação e de outros 

campos de conhecimento. “A análise de conteúdo (AC), em concepção ampla, se refere a um 

método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por 

meio de várias técnicas de pesquisa.” (FONSECA, 2005, p.280) 

Conforme o autor, podemos dizer que a análise de conteúdo oscila entre uma análise 

quantitativa e qualitativa, dependendo das ideologias de quem a pesquisa. Um exemplo de 

trabalhos realizados assim no Brasil é a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, que 
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frequentemente desempenha análises quanti-qualitativas sobre o editorial concedido pela 

mídia. O desenrolar histórico dessa técnica, mostra que ela se reflete em vários campos de 

conhecimento, como a psicologia, história e comunicação, e indo mais longe, a análise de 

conteúdo está presente na esfera do ativismo político.  

Toda pesquisa científica é motivada pelo desejo de compreender alguns aspectos do 
mundo real com a utilização de procedimentos já consagrados, entre eles o método 
de pesquisa. Entretanto, nenhum método – nem mesmo a análise de conteúdo – é 
capaz de substituir uma boa teoria e um problema de pesquisa sólido. (FONSECA, 
apud BAUER,2002. P. 290) 

A análise de conteúdo se ocupa muito com análises de mensagens, com a exploração 

dos fatos, e um canal que permite ao pesquisador avaliar criticamente um projeto com 

independência de resultados.  

Segundo o autor, a análise de conteúdo se caracteriza em três fases: Pré Análise, onde 

o pesquisador precisa fazer um planejamento do que vai estudar, sistematizar as ideias iniciais 

com as que for adquirindo no decorrer da pesquisa e organizar um plano de análise; 

Exploração do material: Pode se dizer que é a fase mais importante da análise, por ser o 

período onde será organizada as ideias e isso servirá de base para a fase exploratória. Envolve 

a distinção dos documentos, a formulação de hipóteses e objetivos e o sustento para a 

interpretação final. Confere na análise propriamente dita, envolve a codificação de regras já 

estabelecidas, é a administração e organização dos dados pesquisados; Tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação: Tudo o que foi pesquisado anteriormente deve ser avaliado 

para enxugar o que realmente há fundamento e significado para a pesquisa. Quando for o caso 

de operações estatísticas, por exemplo, pode se usar quadros de resultados, diagramas e a 

partir daí o pesquisador propor interferências. 

Além das fases, o autor nos apresenta a codificação, que consiste no processo de 

transformação dos dados extraídos de forma sistemática. Deve se seguir as regras já adotadas 

desde o início do processo de pesquisa e assim conseguir clareza sobre o conteúdo do material 

selecionado. A codificação serve de elo entre o material de análise e as teorias do pesquisador.  

Para esse processo ser bem sucedido, é necessário que o pesquisador já tenha feito a 
“lição-de-casa” da pré-análise, como a escolha do tema a ser pesquisado, a adoção 
de um referencial teórico, a formulação de hipóteses e objetivos, a definição do 
corpus etc.(FONSECA, 2005 p.294) 

Para falar das escolhas das unidades de contexto, o autor confere que: 
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Unidades de contexto: muitas vezes, para as unidades de registro serem 
compreendidas corretamente, torna-se necessário fazer referência ao contexto no 
qual estão inseridas. Na análise de mensagens políticas, por exemplo, a 
contextualização de palavras tais como liberdade, democracia e sociedade podem 
auxiliar na compreensão de seu verdadeiro sentido. (FONSECA, 2005, p.294) 

O autor se refere à inferência como a parte fértil da análise e salienta os aspectos 

implícitos da mensagem analisada. “O arqueólogo pode explorar conhecimentos históricos a 

partir do exame de uma ânfora. Da mesma forma, a leitura efetuada pelo analista de conteúdo, 

procura evidenciar o sentido que se encontra em segundo plano. (FONSECA, 2005, p.299). 

No campo da comunicação, este procedimento é usado para descobrir as condições de 

produção das mensagens selecionadas para pesquisa. È possível notar diversos tipos de 

inferências, tais como inteligência, facilidade de comunicação os valores, os hábitos 

lingüísticos do emissor, além das concepções ideológicas, crenças, religião. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir da leitura das cartas publicadas nos jornais A Razão e Diário de Santa Maria 

podemos perceber os conteúdos expostos em um e no outro. Os temas partem do mesmo 

princípio, eleições municipais de 2008, mas cada uma com entonação diferente da outra. No 

DSM encontramos 51 cartas publicadas e 14 citavam eleições municipais, já no AR foram 82 

cartas, mas somente em 10 predominavam tal assunto.  

No AR as cartas têm conteúdo mais amplo, cobram o voto consciente, democracia, 

profissionalismo político. O assunto predominante é o mau uso do horário político gratuito, 

que deveria ser usado para apresentação de propostas e ideias para o desenvolvimento da 

cidade, mas o que prevaleceu foram as acusações feitas pelos candidatos a prefeito um ao 

outro.  

Um fato bem perceptível é que a primeira e segunda carta com assunto de eleições 

foram publicadas em 1° e 5 de setembro respectivamente, e a próxima foi só no dia 23 do 

mesmo mês, um grande espaço de tempo sem ter o assunto em pauta. Mas a partir daí, quase 

todas as publicações possuíam cartas com caráter de eleições municipais. Podemos perceber 

com isso que o jornal publicou essas cartas mais perto do pleito, que é quando as pessoas 

estão mais atentas à política e as campanhas estão em fase massiva. Isso faz com que as cartas 

tenham maior repercussão, já que terão mais notoriedade pelos eleitores. 

 

(...) o único meio de cada título construir sua personalidade é através de uma 
estratégia enunciativa própria, ou seja, construindo um certo vínculo com seus 
leitores. É por isso que, na imprensa escrita, cada “zona de concorrência direta” é 
um verdadeiro laboratório para o estudo dos fenômenos enunciativos: encontra-se ai 
uma multiplicidade de estratégias enunciativas que “trabalham” de diversas 
maneiras uma mesma “matéria” semântica. (VERÓN, 2002, p.249) 

No DSM as cartas são mais direcionadas, com assuntos específicos e tem caráter de 

cobrança, usa-se muito “abra o olho eleitor”, evidenciando que o povo deve ficar atento em 

quem vota e cobrar as promessas apresentadas em época de campanha. Mostra também 

pontos negativos da política, meio ambiente e acusações feitas pelos candidatos a prefeitura. 

Nenhuma aponta alguma benfeitoria dos políticos. As críticas ficam em evidência sutilmente 

e não há cartas que citem o nome de algum candidato com conteúdo negativo. O DSM lembra 
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sempre que o leitor deve cobrar dos políticos, caso eleitos, isso pode ser definido pela palavra 

de ordem, de Deleuze e Guattari: 

Os jornais, as notícias, podem por redundância, pelo fato de nos dizerem o que é 
“necessário” pensar, reter, esperar, etc. A linguagem não é informativa nem 
comunicativa, não é comunicação de informação, mas – o que é bastante diferente – 
transmissão de palavra de ordem, seja de um enunciado a outro, seja no interior de 
cada enunciado, uma vez que um enunciado realiza um ato e que o ato se realiza no 
enunciado. (BADKE, apud DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 16-17) 

 
 Diferente do AR, o DSM publica as cartas ligadas à eleição em espaços de tempo não 

muito longos, a primeira publicação foi no dia 3 de setembro e segue com intervalos de dois a 

três dias em média. O notável é que as cartas do DSM têm caráter de cobrança. Quando, 

através de um meio de comunicação que a população tem grande acesso, são publicadas cartas 

que instigam o leitor pedindo que ele fique atento às cobranças e promessas, e esse fato se 

repete em quase todas as publicações, não há necessidade de se publicar mais perto do pleito 

para obter-se notoriedade, afinal o assunto se torna massivo e acaba prendendo atenção do 

eleitor. 

Enquanto em AR predominam as cartas que descrevem as acusações feitas pelos 

candidatos a prefeitura um ao outro no horário político gratuito, no DSM o que predomina são 

as cartas que cobram atenção do eleitor na hora do voto. Podemos perceber aí que enquanto o 

primeiro jornal apenas repassa ao leitor que os candidatos perdem seu espaço com brigas onde 

deveriam estar apresentando suas propostas, o segundo faz uma cobrança ao eleitor pedindo 

que fique atento ao voto, que preste atenção nas propostas para poder cobrar dos políticos 

eleitos e que escolha bem o candidato. Fica claro que a diferença entre as publicações é o 

caráter de cobrança apresentado pelo DSM, o que não é comum no AR. 

A primeira carta publicada no DSM abordando eleições foi no dia 3 de setembro e 

retrata um cidadão contando que os candidatos são mais simpáticos e educados em época de 

eleição, “O candidato se virou para mim e, com um entusiasmo alucinante cumprimentou-me 

como se fôssemos grandes amigos. Caro eleitor, pense que alguns candidatos a legislador se 

aproveitam do momento político para falsificar amizades.” Está explícito na carta a 

inconformidade do leitor com o candidato, e quando ele pede que o leitor “pense”, é um modo 

de cobrar atenção para o momento eleitoral e para os candidatos. Já no AR a primeira carta 

publicada é no dia 1° de setembro, e traz um assunto conhecido dos leitores em época de 
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eleição, os candidatos apresentam suas benfeitorias como se fosse um favor feito a população, 

“Juntos, ficam discutindo quem mais trouxe verbas. Sabemos quem trabalhou mais e menos”. 

Na edição do dia 4 de setembro, o DSM mostra a indignação de um leitor com o 

desrespeito dos candidatos que fizeram manifestações perto de uma Escola onde estava 

acontecendo às provas do ENEM, “Esse ato foi desrespeitoso e de completo mau senso 

público”. Na segunda carta do AR, dia 5 de setembro, o leitor apresenta uma crônica sobre as 

propostas assustadoras que os políticos fazem, e pede que o leitor fique atento com o que é 

prometido, mas que sabemos que não pode ser cumprido, “É tanta promessa que até o santo 

desconfia”. 

 No DSM do final de semana, 6 e 7 de setembro, a carta se refere aos candidatos e pede 

que esses façam o voto cedido valer a pena, e que prometa menos e cumpra mais expondo sua 

insatisfação com os políticos que prometem o que não se consegue cumprir. “Faça com que 

eu sinta orgulho de ter votado numa pessoa como você” “Se não der para fazer muito prometa 

só o que for possível executar”. No AR, passa-se dezoito dias sem a publicação de cartas com 

caráter eleitoral. e a próxima publicação é só no dia 23 de setembro onde o leitor se preocupa 

com a falta de profissionalismo na política e alega que muitas vezes os candidatos não tem 

conhecimento sobre o que falam, “Atualmente, existem diversos cargos públicos ocupados 

por pessoas com pouquíssimo conhecimento sobre a sua área de atuação ou até mesmo 

nenhum”.  

Já o DSM não fica tanto tempo sem publicação e a próxima carta é no dia 9 de 

setembro com duas publicações, a primeira mostra a indignação da leitora que diz que os 

políticos não fazem campanha, e sim acusações um ao outro, “Eu só gostaria de saber se 

estamos em época de eleições ou em uma disputa para eleger aquele que mais aponta os 

“defeitos” do opositor”.  Na segunda carta a leitora parabeniza o DSM sobre uma matéria 

publicada que ressalva o descaso dos políticos com os animais abandonados, “Acredito que 

depois desta reportagem algum candidato se interesse pelo assunto e proponha algum projeto 

que solucione as barbaridades que assistimos diariamente”. No AR a publicação do dia 24 de 

setembro o leitor se mostra feliz com as propostas apresentadas pelos candidatos numa 

reunião do EMAI e parabeniza o processo democrático que está dentro das expectativas 

esperadas pelo leitor, “Sinceramente, foram muito interessantes as propostas, todas 

fundamentadas dentro daquilo que é possível executar”. Essa é a única carta em ambos os 
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jornais a qual parabeniza o processo eleitoral e os candidatos. O AR tem esse caráter, apesar 

de ter uma carta só, mostra os pontos positivos e negativos, fazendo um contraponto, já no 

DSM não, as cartas têm processo de cobrança e nenhuma apresenta positividade as eleições 

ou a algum candidato.  

 No dia 11 de setembro novamente o assunto dos leitores são as promessas, e que os 

espaços cedidos para isso deveriam ser ocupados com propostas concretas. Além de cobrar 

dos políticos dizendo que a população não é burra. “Esses espaços deveriam ser ocupados 

com projetos concretos e reais, que venham a somar para o desenvolvimento e a prosperidade 

de nossa cidade”. “Senhores candidatos, não subestimem nossa capacidade e inteligência e 

usem as suas com criatividade e objetivo, já que nos provaram ser tão intelectuais”, são alguns 

exemplos de indignação dos eleitores. Na publicação do dia 26 de setembro, o Jornal AR 

mostra a insatisfação do leitor com o horário político gratuito, cobra fidelidade partidária e é a 

única carta que cita um político diretamente. “É indignação com a propaganda eleitoral 

gratuita, é como me sinto ao assistir tal programa. Vemos nosso presidente fazendo campanha 

para um candidato a prefeito, e seus ministros fazendo campanha para o adversário.” 

No dia 12 de setembro, o DSM traz uma carta pedindo que o eleitor não vote em 

benefício próprio, que devem escolher candidatos que tenham propostas beneficiando a 

comunidade toda, “serão menos poderosos se soubermos eleger nossos governantes com 

parcimônia e lealdade sem pensar em benefício próprio ou de algum conhecido”. 

Implicitamente, a carta mostra que o leitor não deve vender seu voto escolhendo candidatos 

que prometem algum benefício direto para alguém específico, que o político deve beneficiar a 

população em geral sem ter que escolher entre um e outro. No AR do dia 26, o assunto de 

uma carta é que os leitores votem em candidatos que conheçam a realidade da cidade e que 

analisem bem as propostas apresentadas por eles. Também aconselha as pessoas a votarem em 

candidatos que tenham vida simples, porque essas pessoas não costumam ficar devendo nada 

a ninguém. “Bom, mas desta vez vamos procurar votar em candidatos que realmente 

conheçam as nossas realidades, que tenham princípios de vida simples. A esperança que tenho 

é que pessoas pobres e com princípios de vida simples não costumam ficar devendo nada a 

ninguém”. 

No dia 15 o DSM pede que o leitor fique atento ao votar e que mesmo sendo difícil 

acreditar que os políticos trabalhem pela sociedade, deve-se ficar informado sobre o candidato 
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que escolher. “Acorde, eleitor. Procure se informar. O seu voto também é do meu interesse, 

pois estou cansado de ver tudo acontecer e nada ser feito”. Essa é uma das cartas que 

podemos ver explicitamente o caráter de cobrança que há nas cartas do jornal. Quando está 

escrito “Acorde, eleitor” nota-se que há um pedido, um modo de cobrar do leitor que preste 

atenção na política e nos candidatos para decidir o voto. Na carta do dia 29 de setembro, o AR 

traz uma carta simples, com um relato da dificuldade que o Brasil teve de conseguir a 

democracia e que hoje as pessoas a tratam como se fosse uma obrigação desnecessária. “É 

uma pena que a árdua luta pelo direito do voto esteja tão esquecida atualmente”. 

Dia 16 de setembro, o DSM apresenta uma carta que mostra o desrespeito numa 

carreata política em que os participantes não davam espaço para os demais carros passar, e diz 

para o leitor ficar atento porque se o candidato não tem respeito na campanha, também não 

terá caso seja eleito. “Façam o que quiserem, mas respeitem o direito de ir-e-vir das demais 

pessoas. Se agora já não respeitam o cidadão santa-mariense, imaginem se eleitos forem? No 

dia 30, último dia de análise das publicações, o AR traz três cartas, a primeira mostra que a 

população ouve muitas propostas boas e outras que dificilmente serão cumpridas e pede que 

os eleitores pensem nas próximas gerações na hora do voto, que a escolha de hoje vai refletir 

no amanhã.”  

A segunda com conteúdo ligado ao meio ambiente, pedindo que as pessoas devam ter 

consciência e que comecem isso através do voto. “Façamos nossa parte, inclusive no próximo 

domingo, através do voto”. A última carta descreve novamente a indignação do leitor com o 

horário político gratuito, esse é o assunto predominante nas cartas do jornal. Mostra a 

insatisfação em assistir a um programa que deveria ter as propostas dos candidatos 

apresentadas, mas que só se vê acusações. “Porque os partidos e os candidatos se delegam 

tanto, se acusam, uns mais que os outros? “Esquecem de como é gostoso fazer política 

limpa...”  

Dia 18, o DSM traz uma carta que parabeniza o jornal pela matéria feita sobre os 

animais que não recebem o cuidado devido pelos políticos e que ficam abandonados nas ruas. 

No dia 25 de setembro, o jornal apresenta duas cartas, a primeira sobre o horário político 

gratuito que só mostra acusações e não apresentam propostas concretas. “...os candidatos à 

prefeitura deveriam analisar melhor o que vai ao ar, para que seus programas não se tornem 

uma espécie de baixaria, porque estão mais preocupados em denegrir a imagem de seus 
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adversários do que apresentar com clareza, ética e respeito aos eleitores o seu programa de 

governo”. A segunda carta comenta que há três candidatos a prefeitura, mas que dois deles 

ocupam os primeiros lugares nas pesquisas de opinião e também critica o mau uso do horário 

político gratuito. “Ambos são bons, competentes e certamente farão o melhor pela a cidade. 

Porém, penso que como o tempo disponível nos meios de comunicação é relativamente curto, 

deveriam aproveitá-lo para oferecer suas propostas ao invés de ficarem insinuando, atacando- 

se e quase se agredindo”. A carta do dia 26 é a mesma publicada no Jornal AR do mesmo dia. 

A última carta publicada pelo DSM no mês de setembro que aborda eleições é dia 30 e 

traz a indignação de uma leitora que descreve o quanto os candidatos colocam dinheiro fora 

distribuindo “santinhos”, pois a maioria da população nem olha. Cobra a educação de quem 

distribui esse material e de quem recebe e defende que o emprego gerado em época de eleição 

deveria ser permanente quando o político fosse eleito. “Dinheiro no lixo, no chão, ao sabor do 

vento. “Percebe-se, sim, o cansaço, a necessidade de ampliar o contadíssimo orçamento 

mensal ou, quem sabe, gerá-lo, considerando o alto índice de desemprego e subemprego. Bom 

seria se os objetos impressos de propaganda “criassem vida” e se concretizassem na 

administração eleita. “Então, seríamos um município vencedor”.  

De diferentes formas podemos notar que o DSM traz esse caráter de cobrança, tanto 

com os eleitores na hora do voto, quanto com os políticos na hora de apresentarem propostas e 

cuidar do município que estão almejando ser prefeito.  

Já no AR a visão é mais ampla e abrangente, apesar de também ter cartas cobrando 

determinado fato, não é o que predomina em tais publicações. 

 Outro ponto que merece nossas considerações é o espaço ocupado pelos articulistas de 

política nos dois jornais. 

Não muito diferente das publicações das cartas, a jornalista Iara Lemos também 

apresenta em seus comentários uma forma sutil de cobrar e pedir que o leitor fique atento a 

política. O espaço da jornalista no Diário de Santa Maria é de aproximadamente meia página 

e ela não se detém em escrever somente sobre as eleições de Santa Maria, apesar de ser 

predominante tal assunto, também há citações das cidades da região.  
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 As quatro edições do DSM escolhidas para análise foram as edições de final de 

semana do mês de setembro, as mesmas escolhidas para o jornalista Claudemir Pereira de A 

Razão. Os comentários da jornalista abrangem diversos assuntos, desde informações gerais 

como local dos debates até pontuação em pesquisas encomendadas.  

 Na edição dos dias 6 e 7 de setembro, a jornalista escreve quatro pequenos 

comentários sobre assuntos diferentes, o primeiro é sobre um debate que terá como tema 

principal a educação e vai contar com a presença dos três candidatos a prefeitura da cidade, 

“Um debate só sobre educação é o que espera os candidatos a prefeito Sandra Feltrin (PSol), 

Cezar Schirmer (PMDB) e Paulo Pimenta (PT).” A jornalista usa de palavras simples para tal 

publicação e não fala nada além da ocorrência do debate. O segundo comentário é sobre um 

livro que Pimenta estaria usando como livro de cabeceira, “As Cidades Digitais no Mapa do 

Brasil, livro editado pelo Ministério das Comunicações, transformou-se em uma espécie de 

livro de cabeceira de Paulo Pimenta (PT)”. O livro, como já diz o nome, tem como tema 

principal as cidades digitais, lendo o comentário podemos notar que mesmo implícito a 

jornalista dá a entender que isso é uma proposta de Pimenta para a cidade, e que ele está lendo 

para se aperfeiçoar no assunto. O terceiro assunto aborda a entrega de uma prévia do plano de 

governo do candidato Schirmer, “Os coordenadores da campanha de Cezar Schirmer (PMDB) 

entregaram ao candidato uma prévia do programa de governo na última segunda-feira. O 

plano inicial tem cerca de 60 páginas e quatro anexos”. Também um texto simples que só 

caracteriza um acontecimento político. O quarto comentário da uma alfinetada nos candidatos 

que usam dos meios de comunicação para se criticar, mesmo que as vezes esse material seja 

ultrapassado, “Há candidato, inclusive, postando vídeos de campanhas passadas no site 

youtube para atacar seus adversários”. A jornalista não cita o nome de um ou outro candidato, 

mas notamos que é uma espécie de cobrança a eles que não fizeram com isso, uma campanha 

honesta. 

 Na edição dos dias 13 e 14 de setembro há três comentários, o primeiro é o maior e o 

que fica mais explícito a campanha a favor do Schirmer. A jornalista Iara Lemos inicia o texto 

apresentando uma pesquisa eleitoral a qual Schirmer está na frente, depois mostra que as 

promessas de Schirmer são de solucionar os principais e mais urgentes problemas da cidade e 

que, além disso, tem dois aliados fortes ao seu lado, Jorge Pozzobom e Farret, ambos tem boa 

aceitação pelo eleitorado santamariense e prometem trazer votos à Schirmer. E não termina 
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por aí, além de dar pontos positivos ao candidato do PMDB afirma que Pimenta tem um 

grande problema a solucionar para vencer essa eleição, a rejeição do público, “Em julho, 

quando a campanha engatinhava, Cezar Schirmer (PMDB) aparecia cerca de 7% à frente de 

Paulo Pimenta (PT). Agora, dobrou a vantagem. Onde estaria a diferença? Na união da 

oposição e nas promessas de Schirmer.” “Outro ponto: as promessas. Schirmer promete atacar 

problemas considerados prioritários pelos eleitores ouvidos pela pesquisa: saúde e geração de 

emprego. Já Pimenta tem um problema a resolver que depende muito dele próprio: a 

rejeição”. É notável que a jornalista evidencia Schirmer enquanto abafa Pimenta. “Faltam 

ainda três semanas para a eleição, e pesquisa, todos sabem, é apenas uma radiografia do 

momento. Mas que vale, e muito, para uma bela análise”. E esta última frase ainda remete aos 

eleitores a pensar e ficar atento a respeito do que está acontecendo na política a respeito do 

pleito e dos candidatos. Quando ela escreve “serve para uma bela análise” podemos perceber 

que acentua a campanha de Schirmer como positiva e que apesar de ainda faltar tempo para o 

pleito, as pesquisas nos dão sustento ao que se pensar e esperar dos candidatos. 

 A publicação dos dias 13 e 14 do DSM é a que mais demonstra aceitação e rejeição 

por um candidato por parte do profissional responsável pelo comentário. Para quem lê o jornal 

e procura informações sobre a política certamente ficou intrigado com o comentário da 

jornalista, é evidente sua aprovação ao candidato Schirmer. Quando Iara escreve que Pimenta 

tem que enfrentar sua rejeição nota-se o tom de superioridade de um candidato sobre o outro.   

 O jornal é um meio de comunicação de fácil acesso e em época de eleições traz muitas 

notas, notícias, reportagens sobre o assunto. A população se pauta pelos acontecimentos 

através da leitura dos jornais e podemos dizer que é um meio influenciável na escolha do 

voto, já que dali o eleitor fica sabendo o que cada candidato está fazendo na campanha, suas 

propostas e informações ligadas ao pleito. Quando um jornalista, que é o responsável por 

escrever as matérias que serão publicadas, exprime tal diferença entre um candidato e outro 

acaba implicando na decisão do voto do leitor, é dali que ele vai decidir em quem votar, e 

com certeza, quando lê um comentário em que aparece tão explícito o desdenho por um 

candidato, é certo que vai ficar desconfiado e prestar mais atenção no voto, rever seus 

conceitos sobre o candidato escolhido. O jornal é um meio de comunicação respeitado, e a 

população acredita no que é publicado, por isso tem grande influência e participação na 

escolha do voto do leitor. 
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 Nos dias 20 e 21 de setembro, a jornalista dá ênfase a um comentário sobre a 

imunidade eleitoral dos políticos que não podem ser presos 15 dias antes da eleição. “A partir 

deste sábado, a lei eleitoral determina que nenhum candidato pode ser preso. A regra passa a 

valer 15 dias antes da eleição, exatamente neste dia 20 de setembro. A lei, contudo, não 

significa que o candidato fique imune a qualquer situação. Se houver um flagrante de crime, o 

candidato pode, sim, ser preso.” Ela segue com outro comentário onde mostra que os dois 

principais candidatos a prefeitura, Schirmer e Farret, nessa reta final, estão se encontrando 

durante alguns compromissos marcados. Um desses encontros foi no debate promovido pela 

rádio Imembuí e o outro na RBS TV. A jornalista se manifesta escrevendo que ambos foram 

cordiais, mas que não faltaram críticas de um ao outro. “Apesar da cordialidade, alfinetadas 

indiretas não faltaram”. Iara não se manifestou diante da situação nomeando ou mencionando 

as críticas, nesse comentário a jornalista foi mais discreta e não escreveu falando mal ou bem 

de algum candidato. Podemos perceber que o comentário foi simples e apesar de ter certo tom 

de crítica por parte da jornalista quando escreve que ambos se alfinetam, foi clara e só 

transmitiu um fato que acontece no cotidiano dos candidatos. O último texto deste final de 

semana foi relativo a um e-mail que teria sido enviado para a imprensa com uma suposta lista 

para compor o governo Schirmer. “Um e-mail que teria “vazado” para a imprensa com uma 

suposta relação de nomes que iriam compor o governo de Cezar Schirmer, caso o 

peemedebista vença a eleição, está causando polêmica. O presidente do PMDB, Renato 

Nicoloso, e a coligação”. 

 Na última edição do mês de setembro, um final de semana antes da eleição, Iara 

escreve sobre o programa eleitoral de Schirmer que agora em reta final, não deve contar com 

a participação da governadora Yeda Crusius, mas que o ex governador Germando Rigotto 

esteve em Santa Maria gravando depoimento a favor do candidato Schirmer. “Faltando dois 

programas para encerrar a propaganda dos candidatos à prefeitura (os últimos programas 

serão segunda e quarta), a governadora Yeda Crusius (PSDB) não deve mesmo aparecer no 

programa de Cezar Schirmer (PMDB). Quem veio à cidade na sexta-feira e gravou 

depoimento para Schirmer foi o ex governador Germano Rigotto (PMDB)”. O último 

comentário foi sobre a inauguração da estrada da BR 158 e que Pimenta teve grande 

participação na concretização da obra. No texto, Iara mostra uma pequena entrevista com o 

candidato em que ele lamenta não poder ter participado de tal cerimônia, já que a lei eleitoral 

proíbe que candidatos participem de inaugurações. “Mas um dos principais responsáveis pela 
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concretização da BR-158, Paulo Pimenta (PT), teve de ficar bem longe,na sexta-feira à tarde, 

do ato de inauguração da estrada. A lei eleitoral proíbe candidatos de participar de 

inaugurações. “Esse é um dia histórico. “Claro que estou feliz, mas não nego que meu coração 

está partido por não poder estar lá, disse Pimenta.” O último comentário da jornalista é a 

respeito de Schirmer, ela aprova a atitude do candidato quanto a atenção dada as crianças. 

“Tudo bem que eles não sejam ainda eleitores, mas, nem por isso, Cezar Schirmer (PMDB) 

deixou de dar atenção para as crianças do Colégio Objetivo Júnior, na manhã de sexta-feira. 

“Schirmer ouviu os pedidos da criançada e apresentou suas propostas a elas.” Novamente Iara 

escreve falando bem da campanha de Schirmer, e quando se trata de crianças a atenção é 

dobrada porque isso é comovente. Sempre que um candidato da atenção as crianças, o eleitor 

se sensibiliza, pois as crianças não votam e mesmo assim o candidato não as esquece. É uma 

espécie de jogada de marketing da política e quando se dá espaço para isso num jornal 

podemos dizer que a repercussão vai ser boa, além dos leitores ficarem sabendo que Schirmer 

se importa e da atenção a um público não votante, ele ainda ganha um espaço na mídia que 

tem seu nome publicado com caráter positivo. Trata-se de uma propaganda gratuita que 

certamente trará bons resultados para a campanha. 

 O jornalista Claudemir Pereira, responsável pelos comentários nas edições de final de 

semana do Jornal A Razão, ocupa aproximadamente uma página inteira para suas 

publicações. Além de escrever sobre temais de assuntos gerais, política e eleições municipais 

de 2008, o jornalista também informa acontecimentos da região.  

 Na primeira edição do mês de setembro, nos dias 6 e 7, Claudemir escreve sobre a  

campanha “Dê um pontapé na demagogia”, que iniciou na cidade e pede que os políticos 

façam debates levando em consideração o interesse da cidade, e não os seus próprios. Ainda 

escreve sobre os eleitores que devem votar com consciência e atenção, que votem em 

políticos honestos e, que mesmo sendo poucos, eles ainda existem. “Escolha os melhores 

candidatos. Pode acreditar: eles existem. Só talvez não seja aquele teu vizinho, parente ou 

colega do trabalho. Presta atenção. E dê um pontapé na demagogia”. O jornalista não dá 

ênfase a nenhum candidato, nesse comentário notamos que ele escreve de maneira geral 

pedindo que os eleitores sejam mais cuidadosos na hora do voto e, que conheçam as propostas 

e ideias que o candidato escolhido tem a oferecer. Claudemir ainda faz um alerta quando pede 

que as pessoas tenham cuidado quando votam no candidato porque ele é parente ou amigo, e 
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questiona dizendo que isso não é correto, votar só por afinidade, devemos votar em políticos 

honestos e que vão trazer benefícios a cidade. No próximo texto o assunto é o PAC e o 

jornalista mostra que ambos os candidatos a prefeito querem a paternidade do projeto, “Tudo 

por conta do PAC e sua utilização na campanha eleitoral. O que passa é que os dois lados 

querem ter a paternidade do dito cujo...” Percebemos que ele não faz menção a um ou outro 

candidato, escreve se referindo a ambos, com a mesma tonalidade, sem tomar posição a 

respeito dos assuntos propostos. Já no seguinte comentário, Claudemir se refere às pesquisas 

de opinião e percebemos tom de crítica ao candidato Schirmer, enquanto reconhece a força do 

eleitorado de Pimenta. “Ainda que sem números confiáveis de pesquisa, ambos querem ter 

pelo menos 5% de dianteira até a véspera da eleição. Do contrário, temem perder, 

reconhecendo o poder de militância da aliança “Santa Maria não pode parar”. Neste texto está 

explícito o favorecimento do jornalista pelo candidato petista, apesar de não citar o nome do 

candidato Farret, ele menciona em caráter positivo o candidato Pimenta. O último comentário 

do final de semana se refere aos candidatos que são “anti”, o jornalista alega que políticos que 

são “anti” podem ser “anti” você também. “Quem é “anti” algo ou a alguém, pode ser também 

anti-você. Quem sabe vote em quem é a favor. Nesse texto não encontramos nada que possa 

ser dito como propaganda para um ou outro candidato, é um comentário simples que pode ser 

caracterizado como um pedido de atenção para o eleitor ter cautela na escolha do voto e com 

os candidatos em geral. 

 Na edição dos dias 13 e 14 Claudemir cobra, em seu comentário, a presença de Nelson 

Jobim (PMDB), um renomado político santamariense que tem passagem profissional pelo 

Congresso, Ministério da Justiça e no Supremo Tribunal Federal, nas propagandas políticas de 

Schirmer, já que ambos são do mesmo partido. “A propósito: quando Jobim, que é o principal 

nome nacional do PMDB do Rio Grande do Sul, vai gravar mensagem de apoio a Cezar 

Schirmer, candidato de seu partido em Santa Maria?” Percebemos claramente o tom de 

questionamento e desconfiança do jornalista com a não participação de um político tão 

conhecido na cidade na propaganda de seu aliado partidário. Com este texto, sem dúvida o 

eleitor que prestou atenção em tal publicação ficou se perguntando a mesma coisa que o 

jornalista, e a dúvida, a desconfiança ficou no ar. Percebemos que esse era o intuito do 

jornalista com tal texto. Na publicação de maior espaço no jornal destes dois dias, Claudemir 

mostra que faltam três semanas para o pleito, e o eleitor deve ficar atento com a grande 

quantidade de ações de campanha feita pelos candidatos nessa reta final. “O certo é que, neste 
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momento, não cabe mais desculpa alguma. E quem não se agilizar, dança. É da vida. É do 

jogo eleitoral.” Aqui podemos dizer que o jornalista não se posicionou quanto um ou outro 

candidato, o texto apresenta coes que ambos farão para chamar atenção do eleitor quando se 

aproxima o final da campanha. No mesmo dia em que escreveu sobre a falta de Jobim na 

campanha de Schirmer, Claudemir escreve sobre a presença de Lula na campanha de Pimenta. 

Ele menciona que os militantes petistas estão felizes com a presença do presidente na cidade. 

“O militante mais fácil de encontrar sorrindo, entre a quinta e a sexta, era o petista. Feliz, 

sobretudo, pela entrada de Lula na campanha municipal, agora de “corpo presente”. Mais uma 

vez notamos que o jornalista expõe como positiva a campanha do candidato petista. Sabemos 

que a presença do Presidente da República numa campanha municipal é de suma importância 

para a notoriedade do candidato. E, quando na mesma edição o jornalista expõe um candidato 

que recebe e o outro não a visita de um político importante, fica explícito que ele deu ênfase 

nos seus textos para a popularização de Pimenta. Na seguinte publicação, o jornalista ameniza 

seu comentário tão explícito a favor de Pimenta e mostra que Schirmer também investe em 

nomes conhecidos para ajudar na campanha, “O último a entrar no jogo foi o ministro da 

Agricultura, Reinhold Stephanes, também do PMDB.” Os dois últimos textos se referem a 

uma vitória na justiça eleitoral no direito de resposta no programa “Juntos por uma Santa 

Maria melhor” e que a alegrias dos militantes com a vitória é porque anterior a isso, a 

coligação estava levando um vareio da Justiça Eleitoral. “Frente Popular Trabalhista festeja 

vitórias recentes no âmbito judicial...” “... a coligação estava levando um vareio, no âmbito da 

Justiça Eleitoral...” 

 Nas publicações dos dias 20 e 21 de setembro Claudemir apresenta um texto que fala 

sobre o depoimento de uma senhora que acusa Pimenta numa propaganda eleitoral gratuita de 

Schirmer no rádio e televisão, e logo em seguida tal acusação foi desmentida. O jornalista 

ainda ressalta que os eleitores, além das autoridades, devem investigar sobre tal fato. O 

jornalista alega que pela repercussão dos fatos, foi travada uma guerra entre os candidatos e 

que por isso não se sabe dizer que tipo de influência os candidatos sofrerão. “O depoimento 

de uma senhora da zona norte nos programas de rádio e televisão de Cezar Schirmer, o 

desmentido posterior, com pesadas acusações, nos espaços de Paulo Pimenta, e a guerra 

verbal travada depois, por ambos os lados, são fatos que ainda não se sabe que influência 

terão...” Entendemos que apesar das discussões geradas pela acusação feita a Pimenta, ele 

conseguiu provar que isso não foi verdade e, portanto ainda se saiu bem quando mostrou que 
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seu adversário trouxe um depoimento falso a seu respeito. Claudemir não demonstra isso 

claramente em seu texto, mas quando mostra que um candidato mente, automaticamente 

beneficia o outro porque a sociedade, com razão, desconfia de quem mente. Neste próximo 

texto, Claudemir já escreve sobre a reta final da campanha e diz que nesse momento não há 

mais tempo para os candidatos cometerem erros e gafes, que agora só podem concertar as que 

já cometeram, “Não se pode cometer erro. Não neste momento. Pode não haver mais tempo 

para encontrar solução.” Aqui ele não direciona o texto a nenhum candidato, se trata de 

campanha política geral e erros que são de rotina acontecer em campanhas. O penúltimo texto 

do final de semana apresenta a presença de dois nomes conhecidos do PT e PMDB em Santa 

Maria para reforçar a campanha dos candidatos a prefeitura e, o último texto mostra que já há 

comentários de nomes ligados a Schirmer que assumirão os cargos na prefeitura, caso o 

candidato seja eleito. O jornalista escreve que é confiança de mais da parte do PMDB já se 

posicionar assim, pois ainda tem tempo para o final da campanha e o dia do pleito, onde 

realmente o candidato é escolhido.  “Tem confiança tão grande na vitória, que “antecipam” 

nomes”. No comentário há certo tom de deboche do jornalista e, mais uma vez podemos 

perceber que ele escreve mais a favo de Pimenta. Mesmo que não cite nomes, implicitamente 

pode-se notar o favorecimento ao candidato petista. 

 Na última edição de comentário analisados, os dias 27 e 28 de setembro, Claudemir 

escreve sobre a disputa polarizada na reta final da campanha a prefeitura de Santa Maria. 

Desde o inicio da campanha, Schirmer e Pimenta disputam o avanço para conseguir mais 

votos do eleitor e garantir o primeiro lugar. O jornalista afirma que nas pesquisas de opinião o 

candidato peemedebista está na frente, mas que ainda não é possível garantir o resultado pois 

os candidatos indecisos ainda podem se decidir e, se votarem em Pimenta o petista garante a 

eleição. “... o peemedebista estaria em vantagem que hoje seria suficiente para vender. Hoje. 

Mas impossível garantir o resultado antecipado...” Percebemos que no texto o jornalista alega 

que não se pode contar com a vitória antes da hora, indo mais a fundo, sabemos que existem 

aqueles eleitores que votam no candidato que está à frente nas pesquisas declarando que já 

não sabe em quem votar, escolhe o que está ganhando, porque seu voto não vai fazer 

diferença com a distância entre um candidato e outro. Tal publicação do jornalista pode fazer 

com que essas pessoas que escolhem o candidato que está na frente repensem seu voto. Como 

é Schirmer que está na frente, se o eleitor fizer isso vai escolher Pimenta, e isso pode fazer 

com que realmente mude o cenário político eleitoral apresentado até aquele momento nas 
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pesquisas de opinião. O penúltimo comentário do final de semana só transmite aos eleitores 

um debate entre os candidatos a prefeitura, apresentado pela TV Câmera. E o comentário que 

encerra as edições tem um texto abordando que como escreveu sobre os possíveis integrantes 

do escalão peemedebista e ignorou as correspondências falsas fiando-se só na própria 

observação e contato com militantes peemedebistas, nesse final de semana faria o mesmo com 

os possíveis nomes do PT, e encerra os comentários perguntando: “E quem poderá ser 

secretário se o petista se eleger?” A frase nos da ideia de que Pimenta ainda não tem nomes 

definidos para tal função, ao contrário de Schirmer. 

Um jornalista que escreve comentários, isso é, pode expressar sua opinião, num meio 

de comunicação tão abrangente como é o jornal, deve ter cuidado pra não escrever de mais 

sobre determinado candidato, principalmente quando se trata política, em época de eleição. O 

eleitor fiel ao jornal se pauta pelos comentários expostos ali e sem dúvida, quando se tem 

maior repercussão positiva para um candidato em específico, a opinião do eleitor vai se 

direcionar ao que está lendo, já que acredita nos textos dos jornalistas. 

Nos textos do jornalista Claudemir Pereira, notamos que predominam assuntos de 

caráter positivo ligado à campanha de Pimenta, já quando o jornalista comenta sobre 

Schirmer, a menção é diferente, na maioria das vezes ele faz algum questionamento para que 

o leitor desconfie de alguma coisa, ou apresenta textos que tenham alguma forma implícita de 

não direcionar boas afirmativas a campanha de Schirmer. E mesmo quando diz que o 

candidato peemedebista está em primeiro lugar nas campanhas, o que poderia ser considerado 

certa posição positiva ao candidato, em seguida escreve que uma eleição só termina no dia do 

pleito, e que candidato algum pode se considerar vencedor antes do término das eleições.  

Com isso, notamos que mesmo mencionando a Schirmer como preferido nas 

pesquisas, ele termina o texto dizendo que pesquisa não ganha eleição e que tudo pode mudar, 

para não dar ao eleitor a chance de votar no candidato só porque está à frente. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 As avaliações efetuadas no capítulo anterior nos possibilitaram perceber a relevância 

do assunto proposto para obter conhecimento de como é feito uma cobertura política a partir 

de opinião, num meio de comunicação tão abrangente quanto é o jornal. A ideia de escolher 

um corpus de análise com tempo de um mês antes do pleito nos pareceu satisfatória, 

possibilitando que encontrássemos cartas e comentários que davam ênfase ao assunto 

eleições. 

 A partir da leitura das cartas, percebemos que cada jornal tem uma característica 

específica para a publicação. O discurso do Jornal A Razão trata com maior abrangência as 

eleições em geral, o voto consciente, profissionalismo político e cita bastante o horário 

político gratuito. Percebemos que é uma cobertura que possibilita aos eleitores saber o que 

está acontecendo no período eleitoral, mas não provoca discussões ou dúvidas quanto ao 

conteúdo apresentado. 

Em contrapartida, a estratégia discursiva do Diário de Santa Maria é mais agressiva. 

Percebemos que as cartas têm papel importante para que os leitores formem suas opiniões a 

respeito dos candidatos e voto. O jornal utiliza cartas com caráter de cobrança, insiste que o 

eleitor tem que ficar atento ao voto e cobrar do político eleito as propostas apresentadas 

enquanto candidato. O conteúdo é mais direcionado e específico, o que possibilita ao eleitor 

se questionar quanto ao que realmente é verdade ou não quanto às propostas do candidato. 

Outro fato perceptível são os espaços de tempo em que os jornais usam para as 

publicações de cartas com assuntos ligados à eleição municipal. Em AR, as cartas tornam-se 

mais frequentes, e quase diárias, na reta final da campanha, é o momento em que os eleitores 

estão mais atentos ao pleito e as campanhas estão em fase massiva, em reta final. Já no DSM 

as cartas são publicadas em espaços de tempo mais curtos, o intervalo varia entre dois e três 

dias. O diferencial é mesmo o caráter de cobrança que pauta o conteúdo das cartas e que se 

torna repetitivo. 

Quanto aos jornalistas que escrevem em sua coluna de opinião percebemos que a 

contrariedade e favorecimento para cada candidato é notável e explícito. Cada profissional 

defende e julga determinado candidato. 
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Claudemir Pereira, jornalista do jornal AR, escreve em seus comentários sobre política 

em geral, mas quando fala em eleições, o que predomina é o caráter positivo em relação a 

campanha do candidato Pimenta. Por outro lado, o caráter negativo aparece quando ele se 

refere à campanha de Schirmer. É notável e explícito a diferença que se faz na menção a um 

candidato e outro.  

No DSM percebemos também tal diferença, mas o apoio é para o candidato Schirmer. 

A jornalista Iara Lemos traz em suas publicações, menos conteúdo eleitoral que Claudemir, 

mas nos conteúdos expostos, notamos a simpatia e favorecimento explícito pelo candidato do 

PMDB, e a campanha contrária e com caráter negativo ao candidato Pimenta. 

A forma com que os jornalistas escrevem favorecendo e desfavorecendo certo 

candidato, foi o que nos causou maior surpresa. Num meio de comunicação tão abrangente 

quanto é o jornal, um jornalista não deve deixar transparecer tamanha preferência pelo 

candidato, mais ainda quando se trata de eleições que é um assunto tão delicado e importante. 

Os eleitores se pautam e escolhem seus candidatos a partir do que lêem e, apesar dos 

comentaristas possuírem um espaço opinativo no jornal, podem descrever e comentar os 

acontecimentos políticos, mesmo que negativos, em proporções iguais, o que não acontece 

nas publicações estudadas.  

Sabemos que o jornalismo não consegue ser imparcial, mas deve tentar ao máximo 

transmitir ao leitor os fatos que vê, sem mencionar o que acha certo ou não para favorecer ou 

desfavorecer certo candidato. Pode emitir sua opinião, já que o intuito da coluna é esse, mas 

tratar ambos os candidatos de forma igual. Mesmo numa coluna de opinião, o jornalista tem 

capacidade de ser profissional e dar espaço aos candidatos em iguais dimensões.  

Ao término desse trabalho podemos considerar que atingimos nosso objetivo. Ao 

mostrar que mesmo os jornais extinguindo os editoriais, continuam tendo voz através dos 

jornalistas e das cartas. Sabemos que o jornalista não vai escrever em sua coluna qualquer 

assunto que seja contrário ao que defende a empresa, portanto está ai também implícito o que 

pensa o meio de comunicação para qual ele escreve. E ao selecionar as cartas, a empresa 

também consegue emitir sua opinião, quando escolhe qual será e qual não será publicada a 

partir do assunto escrito. 
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Ao contrário do jornalismo informativo, que tem por característica transmitir os fatos 

ao leitor sem dar a sua opinião dos fatos, o jornalismo opinativo por sua vez, dá voz a quem 

quer se expressar. O jornalista consegue transmitir ao leitor sua visão dos acontecimentos e o 

leitor consegue se manifestar diante da sociedade. 
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