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RESUMO 
 

Este trabalho consiste na análise de matérias divulgadas pelo jornal Diário Gaúcho 

sobre as eleições municipais no ano de 2012. O objetivo foi avaliar como é realizada 

a cobertura eleitoral por um jornal popular. A seleção do corpus compreende uma 

semana que precede o pleito e quatro dias posteriores a ele – do dia 29 de setembro 

a 11 de outubro de 2012 –, totalizando onze edições do jornal. 

Como metodologia, foi empregada a análise de conteúdo, a partir da definição de 

unidades de informação e indicadores de localização, tratamento editorial e 

tratamento estético. A revisão teórica aborda aspectos da comunicação, política, 

jornalismo, jornalismo popular e cobertura eleitoral. A análise das inserções 

encontradas no jornal Diário Gaúcho, no período delimitado, evidenciou uma 

preocupação em dar visibilidade às questões políticas desse período, incentivar o 

leitor a participar e auxiliá-lo no exercício da cidadania. 

 

Palavras-chave: Eleições, Política, Jornalismo Popular, Diário Gaúcho. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Democracia significa escolha, representação, igualdade. Sendo assim, 

podemos considerar as eleições como seu ritual máximo. Nesse contexto, o Estado 

deve disponibilizar condições de visibilidade, discutibilidade e ser o porta-voz da 

opinião pública, e estes processos só se fazem possíveis através da mídia. Logo, 

devemos nos questionar sobre a importância do jornal de massa possuir ou não uma 

editoria voltada exclusivamente para a política, já que também lida com questões de 

interesse público. 

O jornalismo popular já faz parte do mercado da comunicação, perpetuado 

por diferentes meios e veículos. Com a segmentação dos públicos e o mercado de 

nicho, os veículos devem se adaptar a esse novo modelo para não perder a 

audiência. No entanto, a adequação do conteúdo a um determinado público pode 

causar distorção em relação à importância de certos assuntos em comparação a 

outros. Tendo em vista esse aspecto, faz-se necessário o estudo de publicações que 

compõem o jornalismo popular. 

No Rio Grande do Sul, temos como exemplo de veículo, adequado a esse 

modelo, o jornal Diário Gaúcho, objeto de estudo desse trabalho. O jornal conta com 

1.212.000 leitores, circula de segunda a sábado e abrange a Região Metropolitana 

de Porto Alegre, Litoral Norte, e as regiões de Lajeado, Santa Cruz do Sul e Pelotas; 

no total, são 75 municípios gaúchos. Apesar de se tratar de um jornal de tal 

abrangência, ele não possui editoria de política. 

Sendo assim, esta monografia tem como intuito realizar uma pesquisa para 

verificar a abordagem política em um jornal popular. O que se deseja é compreender 

como o jornal Diário Gaúcho, que é um impresso que não possui editoria política, faz 

a cobertura eleitoral, já que, por possuir caráter de representatividade, tem o dever 

de noticiar esse período, pois se trata do ápice das democracias modernas – haveria 

como não falar em eleições? Para chegar ao objetivo apresentado foram definidos 

objetivos específicos que buscam identificar: a) quais os tipos de notícias, sobre 

política, que são veiculados no jornal; b) qual a relevância que o jornal popular dá às 

notícias sobre política; c) quais informações são veiculadas dentro da cobertura das 

eleições; e d) quais aspectos das eleições são elencados como pauta. 
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Para averiguar o que está sendo proposto foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e uma empírica – esta baseada na análise das edições do jornal no 

período de 29 de setembro a 11 de outubro de 2012, contemplando 1 semana antes 

do pleito e 4 dias após ele. 

Nos capítulos 1 e 2, está o resultado da pesquisa bibliográfica que servirá 

como embasamento teórico desse trabalho. O primeiro tem o objetivo de fazer uma 

abordagem sobre a relação entre os dois pilares desse estudo, comunicação e 

política, a partir dos autores Rubim, Weber e Gomes. Com base nestes autores, é 

possível perceber como as relações entre os dois temas é intrínseca. 

 Já no segundo capítulo, serão trabalhadas as questões sobre jornalismo 

impresso, jornalismo popular, o contexto no qual o jornal Diário Gaúcho – objeto de 

estudo desse trabalho – surgiu e está inserido, e também sobre a cobertura eleitoral. 

O jornalismo popular ganhou destaque e, utilizando-se do apelo visual e do 

conteúdo de caráter cotidiano, conquistou público. Por isso, verificar como estão 

sendo publicados os conteúdos relacionados a um tema de tamanha relevância 

como o processo eleitoral, faz-se imprescindível. 

Em um terceiro momento, será apresentada a metodologia de pesquisa 

proposta para a análise empírica, que é baseada na análise de conteúdo. A técnica 

escolhida, cujo aporte teórico está baseado nos conceitos elaborados por Martin W. 

Bauer e Laurence Bardin, é utilizada para fazer a leitura e interpretação do conteúdo 

de qualquer categoria de documentos. Quando analisados adequadamente, estes 

possibilitam o conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social. 

No capítulo 4, será descrito o conteúdo encontrado no corpus dessa 

pesquisa, composto por 11 exemplares do jornal Diário Gaúcho – edições do dia 29 

de setembro a 11 de outubro de 2012. Posteriormente, no capítulo 5, serão 

analisados os conteúdos selecionados e, por fim, estão as considerações finais 

desse trabalho de conclusão de curso. 

A área de relações públicas (RP) não está representada, diretamente, nesse 

estudo. No entanto, para poder pensar estrategicamente, o profissional de RP 

precisa entender o processo de produção de conteúdo midiático para poder 

compreender as tendências nas esferas da comunicação e da sociedade. Por isso, 

mesmo tratando-se de um estudo que não tem por objetivo analisar a recepção, 

essa pesquisa tem o intuito de mostrar como determinados conteúdos estão sendo 

apresentados para o público-alvo do veículo. 
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1 COMUNICAÇÃO E POLITICA 
 

 

A comunicação é instrumento fundamental para a manutenção de uma 

cultura política. No contexto em que vivemos, a mídia possui um caráter central no 

processo eleitoral. Pesquisas, campanhas, notícias são acompanhados pelos 

cidadãos através dos meios de comunicação. Esse capítulo tem o objetivo de fazer 

uma abordagem sobre a relação entre os dois pilares desse estudo: comunicação e 

política. 

Para Rubim (2000), os laços entre esses dois universos remontam à Grécia 

clássica, onde a retórica e o exercício da política estavam diretamente ligados. 

Nessa época, nasceram as reflexões sobre o tema, a retórica e a prática política. 

Jorge Almeida afirma que, nesse cenário: 

Platão questionava a democracia política existente, inclusive por causa da 
ação dos sofistas que preparavam os líderes na arte da retórica e da 
persuasão. Para Platão, a necessidade dos líderes adularem os cidadãos 
(chamando de bom ao que os agradava e de mau ao que os importunava) 
para obter apoio, transformava a democracia ateniense na sua forma 
degenerada, a demagogia. (ALMEIDA, 2004, p.330) 
 

Até a Segunda Guerra Mundial, a comunicação era utilizada como 

ferramenta para ampliar a voz das elites, e após esse período passou a ser aplicada 

também pelas classes oprimidas para dar visibilidade em suas lutas. Entretanto, 

desde o início da sociedade (representada pela Grécia Clássica) até o período da 

pré-modernidade, a comunicação foi empregada apenas como instrumento político. 

Gomes (2004) classifica a comunicação em três modelos, sendo que, dois deles se 

encaixam na descrição que corresponde ao período que antecede a Segunda 

Grande Guerra. O primeiro modelo se refere à imprensa de opinião, que nasce da 

esfera civil, pela burguesia, para defender seus interesses contra o Estado 

aristocrático; e o segundo surge quando a burguesia sobe ao poder, sendo intitulada 

imprensa de partido, onde coexistem as imprensas de grupos do governo e de 

grupos da oposição. 

Com a evolução do capitalismo, a comunicação passou a permear várias 

esferas da vida dos indivíduos, aumentando seu “território” de poder. A cultura 

passou a ser tratada como mercadoria e a ser oferecida como entretenimento ao 

público, ideia conceitualizada pelo termo “Indústria Cultural”, caracterizando “uma 

nova circunstância societária estruturada e ambientada pela mídia” (RUBIM, 2000). 
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É o que Gomes (2004) classifica como sendo seu terceiro modelo: a imprensa 

empresarial, que não mais pauta apenas assuntos políticos e sim assuntos gerais, 

de interesse do público.  Segundo Rubim (2000, p. 35-36), essa nova condição pode 

ser constatada a partir das seguintes variáveis: expansão quantitativa da mídia; 

diversidade e novidade das modalidades de mídias; papel desempenhado pela 

comunicação midiatizada como modo de experenciar e conhecer a vida, a realidade, 

e o mundo - a exemplo do número de horas que os meios ocupam no cotidiano das 

pessoas; presença e abrangência das culturas midiáticas como circuito cultural; 

ressonâncias sociais da comunicação midiatizada sobre a produção da significação 

(intelectiva) e da sensibilidade (afetiva), sociais e individuais; prevalência da mídia 

como esfera de publicitação; mutações espaciais e temporais provocadas pelas 

redes midiáticas; aumento nos gastos com o item comunicação no orçamento 

doméstico; e ampliação dos trabalhadores da informação e da produção simbólica 

no conjunto da população economicamente ativa. 

Com isso, na disputa entre poderes, a política teve que se reconfigurar para 

a nova circunstância ambientada pela mídia. Sendo assim, Rubim (2000) elenca as 

características básicas na política moderna que a distinguem dos momentos 

anteriores: o caráter não excludente, a amplitude de suas dimensões públicas e seu 

caráter público. A primeira diz respeito à inclusão de setores da sociedade que antes 

não possuíam participação na política, como mulheres, negros, trabalhadores e etc. 

Com essa característica, a política teve que deixar de usar a violência para suas 

disputas (coerção) e usar outros dispositivos (convencimento) para exercer o poder 

de governar, o que leva ao segundo aspecto – a amplitude de suas dimensões 

públicas.  Nesse aspecto, as decisões políticas deixam de estar somente na esfera 

política e passam a estar em todos os setores da sociedade. E a última 

característica básica está no fator da representatividade, que é a base das 

democracias modernas e contemporâneas, e o ritual que legitima essa 

representatividade são as eleições.  

Esse período no qual a mídia permeia as várias esferas da vida, o autor 

chama de “Idade Mídia” e também afeta a atividade política, pois muda o caráter 

geográfico de se fazer a política e a transfere para um meio “virtual” onde acontecem 

as disputas. Com a crescente importância da mídia no jogo político, são 

incorporados outros componentes, como “as sondagens políticas, o marketing 

político e o eleitoral” (RUBIM, 2000, p.55). 
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Além deste jogo permanente de reposicionamentos, as políticas da rua e da 
tela podem, em circunstâncias determinadas, se colocadas em sintonia, 
tornarem-se afinadas e assim potencializar seu desempenho [...] em 
processo dialógico com um horizonte de complementaridade. (RUBIM, 
2000, p.57) 
 

Logo, podemos constatar que os atos políticos que antes eram realizados 

apenas presencialmente hoje ganham força e validade quando potencializados pela 

comunicação midiatizada.  

Por outro lado, devemos pensar do ângulo da mídia, que possui um caráter 

mercantil, e em seu poder de controle e seletividade do que será veiculado 

(visibilidade) que, segundo Gomes (2004, p.55) segue a perspectiva do lucro para 

selecionar suas pautas. Ainda, pelo caráter mercantil, onde as noticias são o 

produto, Rubim (2000) diz que a mídia deve seguir um determinado “ritmo” que está 

atrelado ao atual (novidade), sendo, por isso, “acelerado”. Já o “ritmo normal” da 

política é mais lento, pois conta com processos, debates, conversas, atos mais 

demorados em comparação com o tempo da mídia. Por não poder acompanhar 

esses processos lentos, a mídia seleciona o que mais se destaca, como eleições, 

denúncias, golpes, crises.  Além disso, conforme Weber (2000, p.14), é resgatado “o 

carisma como substitutivo de projetos políticos” por parte da política, de forma a 

provocar/direcionar destaques atraentes à mídia.  

É imprescindível falar de poder para entender as relações entre política e 

comunicação. “O poder de governar, em seus atos executivos e legislativos, emerge 

como nucleador da esfera política” (RUBIM, 2000, p.74) e é legitimado, nas 

democracias, através das eleições e da noção de transparência. Essa noção é 

transmitida através da visibilidade que, atualmente, é realizada principalmente pela 

mídia, para que o público possa fiscalizar os atos políticos e tomar suas decisões 

eleitorais, pois, como Gomes (2004) indica: 

[...] o sistema democrático impõe à esfera política a obrigação de retirar a 
sua legitimação social de decisões provenientes da esfera civil, pelo menos 
nos rituais eleitorais que se dão de tempos em tempos. (GOMES, 2004, 
p.321) 
 

Já a comunicação não possui o poder de governar. Entretanto, ela pode 

interferir e influenciar na governabilidade do poder político ao “agendar temas, 

requerer providencias, propor soluções, criticar atitudes, sugerir alternativas, produzir 

imagens públicas, engendrar climas sociais, enfim” (RUBIM, 2000, p.75). Segundo 

Weber (2000, p. 20), as redes de comunicação podem superar o poder político, pois 
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têm a vantagem da “rapidez, agilidade, perspicácia e transparente e permanente 

capacidade de aliciamento pela imagem, pela sedução”. Além disso, não se pode 

exercer a governabilidade sem dar visibilidade aos atos de governo.  

Para Rubim (2000), assim como o governo, as mídias também possuem um 

caráter de representatividade, já que muitas vezes são consideradas as “porta-

vozes” da população.  Nesse contexto, é importante pensar o que a mídia deixa 

visível e o que ela silencia. O que está preponderante nas discussões públicas é 

“agendado” e, por isso, a mídia possui o caráter de representatividade “virtual” (pois 

não é elegida). O poder da mídia está centrado nesse aspecto; afinal, é ela quem 

decide os temas que ganharão visibilidade, sendo considerados, assim, relevantes. 

Weber (2000, p. 14) explica que a combinação das visibilidades é o que 

determina o “jogo de poder” entre a política e a comunicação, e nele estão 

envolvidos pactos e disputas. Entretanto, o exercício do poder e demonstrações de 

verdade, que são tão importantes para a política, só são viabilizados pelas redes de 

comunicação. O poder midiatizado, contudo, apesar de seu caráter de credibilidade, 

usa da relatividade para noticiar o que lhe convém e, nos pactos que surgem nesse 

jogo entre comunicação e política, conforme a autora, “tudo pode ser relativizado, 

desqualificado, desnorteado, quando há cumplicidade e interesses entre as mídias e 

os políticos” (WEBER, 2000, p. 20). 

A representatividade, tanto da política quanto da mídia, é afirmada através 

das “representações de papéis” (RUBIM, 2000), que ocorrem no âmbito dos 

espetáculos. Weber (2000, p. 30) indica que é impossível tratar tais espetáculos de 

forma isolada, pois são interdependentes: enquanto um disputa votos, o outro 

disputa pontos de audiência. 

Segundo Gomes, o “negócio” dos empreendimentos comunicacionais, 

baseado na concorrência, é vender exemplares e cativar anunciantes. Para isso, os 

“materiais” com potencialidade para se tornar notícia possuem três características: o 

interessante - que são fatos extraordinários, fora do comum; o novo – produção de 

uma notícia inédita; e o divertido. Para o autor, como o leitor tem uma multiplicidade 

de informações disponíveis, os textos jornalísticos devem ser “curtos, em ritmos 

argumentativos cada vez mais lineares, em percursos de exposição conhecidos e 

familiares e, sobretudo, com o máximo possível de beleza plástica” (GOMES, 2004, 

p.316). Sendo assim, a política, para pleitear espaços na mídia, deve se adequar a 
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essas características de noticiabilidade, gerando então a “política dos espetáculos” 

(WEBER, 2000). 

Weber (2000) classifica os espetáculos políticos em quatro tipos: editorial, 

articulado, autônomo e arbitrário. O primeiro fala sobre os atos políticos, textos ou 

atores políticos que são escolhidos para serem veiculados e aparecerem na mídia. 

Segundo a autora, o espetáculo político editorial é 

[...] a mais eficaz e privilegiada instância que a política pode obter: contém 
pergunta, resposta, pressuposição, satisfação, omissão, silêncio, dúvidas e 
o próprio destinatário. (WEBER, 2000, p. 35) 
 

Isso ocorre porque, ao contrário das características dos outros espetáculos, 

o espetáculo político editorial é planejado. A política usa a lógica dos meios de 

comunicação de massa em benefício próprio, oferecendo personagens e 

representações. 

O segundo tipo – espetáculo político articulado - inclui os “eventos políticos 

obrigatórios” como as eleições, os plebiscitos, reformas constitucionais e outros 

(WEBER, 2000, p. 36). O terceiro, classificado como autônomo, são acontecimentos 

que estão fora do controle das instituições políticas e têm a capacidade de chamar a 

atenção da mídia e serem veiculados. Alguns exemplos são o Impeachmaent do 

presidente Fernando Collor de Melo e a Campanha das Diretas já! em 1984 

(WEBER, 2000, p. 38). Finalizando, os espetáculos arbitrários são desenhados “pela 

propaganda política, de veiculação arbitrária à decisão empresarial e editorial das 

mídias” como, por exemplo, o horário eleitoral gratuito, que é determinado por lei 

(WEBER, 2000, p. 39). 

 

1.1 Eleições 
 

As eleições são a escolha dos ocupantes dos lugares de poder. Cada 

cidadão possui uma parcela de poder e, nesse momento, por meio dos votos, ele 

delega parte desse poder ao seu representante político. Este, por sua vez, se 

alcançar um número suficiente de votos, “ganha” o poder de representatividade 

política. Entretanto,  

[...] o ato de governar e a governabilidade, compreendida como conjunto de 
condições políticas para governar em sua “cotidianidade”, devem ser 
entendidos, em situações de democracia, como inscritos em uma constante 
disputa entre os ocupantes do governo (partidos, políticos profissionais e 
cidadãos) e as necessárias oposições. (RUBIM, 2000, p.91) 
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Segundo Gomes (2004, p. 408), “o poder retira da dimensão cerimonial a sua 

legitimidade”. Na “Idade Mídia” as eleições compõem esse grande momento, já que 

dão validade ao poder político e recebem visibilidade pela mídia. Ainda, conforme o 

autor, na época em que o governo controlava os fluxos de informação referentes à 

política (imprensa de opinião), esse e as campanhas políticas, eram os únicos meios 

os quais os eleitores tinham condições de formar suas preferências acerca do 

assunto, e isso ocorria em períodos imediatamente anteriores às eleições. Hoje, nas 

democracias liberais, o fluxo de informação política, assumido pela indústria do 

entretenimento, é tão intenso e multidirecional que o eleitor tem acesso a essas 

informações quando e como for de seu interesse, inclusive sem necessidade de 

aguardar até o período eleitoral para se informar sobre candidatos ou partidos. 

Sendo assim, a sociedade civil vai formando a sua opinião durante todo o mandato 

dos atores políticos, o que desperta o interesse destes na opinião da esfera política, 

também, durante todo o mandato, gerando uma fiscalização mútua. A “Idade Mídia” 

continua tendo seu grande momento, sua grande cerimônia nas eleições. Entretanto, 

as constantes disputas políticas, possibilitadas pela visibilidade midiática, levam a 

um clima permanente de competição, sendo a campanha “permanente” e as 

eleições “intermináveis” (GOMES, 2004, p. 114). 

Para Gomes (2004, p. 324), as pessoas não conseguem nutrir sua 

necessidade de “conhecimento de mundo” somente através de suas relações “face-

a-face”, pois, se assim fosse, suas possibilidades de adquirir informações seriam 

muito restritas. Logo, para a experimentação da realidade, elas utilizam os canais de 

informação midiatizados para orientar sua conduta e formar opiniões acerca de 

assuntos que lhes são de interesse. Nesse contexto, o autor nos indica que, 

atualmente, 

[...] a esfera da comunicação controla praticamente todo o provimento de 
informação e comunicação de interesse político e praticamente todo o fluxo 
de mensagens da esfera política em direção à esfera civil, constituindo-se 
fundamentalmente na única janela para a realidade política para a maioria 
dos cidadãos. Em virtude disso, a esfera da comunicação é predominante 
na formação das imagens e opiniões públicas políticas, que interferem 
diretamente nas eleições e no governo. (GOMES, 2004, p. 419) 
 

As eleições, por ocorrerem em períodos pré-determinados e por serem a 

grande oportunidade de participação e intervenção no governo, são encaradas com 

interesse por grande parte da população. Segundo Gomes (2004, p. 88), as 

competições eleitorais são a única forma legítima que o cidadão tem de produzir 
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decisões políticas de Estado. Por esse motivo, é um tema já agendado que gera 

grande visibilidade. Para que o eleitor conheça suas possibilidades de voto, é 

necessário que aconteçam os atos de campanha, como comícios, passeatas, 

debates. Alejandro Alonso (apud RUBIM, 2000, p. 97) afirma que durante o século 

passado os comícios eram a essência das campanhas eleitorais e atualmente esse 

papel é realizado pelas mídias.  

Entretanto, apesar dessa mudança na essência das campanhas eleitorais, a 

importância da comunicação se destaca nos dois períodos, pois qualquer campanha 

requer  

[...] 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 alias fundamental, 
do poder político na sociedade (RUBIM, 2000, p.96). 
 

Apesar dessa mudança na essência das campanhas eleitorais, os atos que 

acontecem fisicamente não foram substituídos pelos atos mediados, eles apenas 

sofreram uma adequação de linguagem, para que pudessem ser noticiados e assim 

dar mais força à campanha. No entanto, segundo Weber (2000. p.37), é possível 

encontrar textos que não estão de acordo com a linguagem midiatizada em ocasiões 

especiais, como as eleições. 

Nesse período excepcional, as mídias interrompem suas rotinas para 

acompanhar o espetáculo eleitoral, mas continuam com sua própria linguagem, 

igualmente patriota, porém criando seu próprio espetáculo: a cobertura eleitoral 

(WEBER, 2000, p.37). Gomes (2004) complementa dizendo que não é somente a 

comunicação política que teve que se adequar à lógica da indústria do 

entretenimento, a indústria da informação também. Por possuir o caráter de 

representatividade, como dito anteriormente, a mídia deve representar os interesses 

da sociedade civil. Portanto, não poderia deixar de cobrir as eleições, que são o 

ápice do exercício de cidadania nas democracias. Sendo assim, e seguindo a 

linguagem exigida pela “Idade Mídia” a cobertura política realizada pela mídia é 

representada como o grande espetáculo da democracia. 

Tendo em vista os aspectos abordados nesse capítulo, é possível perceber 

quanto o jornalismo está interligado aos acontecimentos políticos. Por isso, faz-se 

imprescindível entender determinadas características dessa área da comunicação, o 

que será apresentado na sequência desse trabalho. 
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2 JORNALISMO 
 

 

Nesse capítulo, serão abordadas as questões que dizem respeito ao 

jornalismo, com enfoque especial no seu caráter popular. Além disso, serão 

apresentadas as características do jornal impresso Diário Gaúcho, objeto de estudo 

dessa pesquisa. 

Para descrever um acontecimento, há vários tipos de discurso, o científico, o 

sociológico, o histórico, o jornalístico, entre outros. Entretanto, o que mais se acerca 

do discurso jornalístico é o histórico. Mar de Fontcuberta (1993) salienta que o 

discurso jornalístico se diferencia do histórico pelo fato de que o primeiro busca 

encontrar um fato único (atualidade, acontecimento) e o segundo busca encontrar 

uma sequência de acontecimentos que levaram ao fato. Conforme a autora, “a 

aparição dos meios de comunicação de massa modificaram substancialmente o 

conceito de acontecimento histórico” (FONTCUBERTA, 1993, p.18). Isso acontece 

porque antes eram os historiadores que definiam o que era acontecimento e o que 

não era e agora quem realiza essa tarefa são as mídias. Por esse motivo, hoje em 

dia, muitos acontecimentos noticiados pela mídia podem se transformar em outros 

acontecimentos, como por exemplo, uma denúncia de corrupção gerar protestos, o 

que não ocorreria com o discurso histórico. 

Para Franciscato (2005, p. 166), a atividade jornalística tem como 

especificidade apreender um acontecimento real e transformar em relato noticioso 

de forma fiel, de modo que disponha a uma coletividade conteúdos que podem ser 

vivenciados em tempo presente. Para isso, Fontcuberta (1993, p. 16) diz que “o 

discurso jornalístico tradicional tem cinco características fundamentais”: atualidade, 

novidade, veracidade, periodicidade e interesse público. Entretanto, atualmente 

essas características tiveram mudanças, principalmente pelo fato de que devem 

agradar um público cada vez maior, mas com interesses cada vez mais específicos. 

Sendo assim, as cinco características básicas foram resumidas em apenas três: 

acontecimento, atualidade e periodicidade. Morin (apud Fontcuberta, 1993, p. 19) diz 

que “o acontecimento se definiu tradicionalmente a partir de duas características: a) 

é tudo o que sucede no tempo, e b) é todo o improvável, singular, acidental”. 

Fazendo referência a essas definições, Miguel Rodrigo (apud Fontcuberta, 1993, p. 

19-20) considera que o acontecimento jornalístico é toda variação comunicada do 
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sistema pelo qual os sujeitos do mesmo podem se sentir implicados. A partir desta 

definição estabelece “como elementos essenciais do acontecimento jornalístico: a) a 

variação de um sistema; b) a comunicabilidade de um feito; c) a implicação dos 

sujeitos”. 

Conforme Fontcuberta (1993), a variação do sistema diz respeito à mudança 

de ambiente em que ocorrem os fatos, o que pode ser notícia no Brasil, pode não 

ser em outro país. Portanto, o fato se torna acontecimento jornalístico quanto maior 

for a ruptura dentro de um sistema. A comunicabilidade dos feitos se refere ao fato 

de que a mídia pode criar um acontecimento jornalístico a partir de um evento pré-

existente de acordo com seus interesses publicitários, convertendo-o em notícias. E, 

por fim, a implicação dos sujeitos diz respeito ao envolvimento que o público tem 

com a notícia participando, assim, da construção dela. Segundo Rodrigo (apud 

Fontcuberta, 1993, p. 20-21), essa implicação pode ser direta e pessoal: “são 

aquelas notícias que afetam diretamente a vida cotidiana do indivíduo”; implicações 

diretas e não pessoais afetam “diariamente de forma emotiva e ideológica, mas não 

tem incidência relevante na vida cotidiana da pessoa”; implicações indiretas não 

afetam “diretamente o indivíduo que percebe a notícias como algo que acontece em 

outro tempo ou lugares a outras pessoas”; quando não há implicações, “o indivíduo 

se sente indiferente a informação recebida”. “Quanto mais implicado se sinta o 

público nas notícias, terá mais capacidade de resposta e adesão ao meio”. Segundo 

Franciscato (2005, p. 168),  

O produto jornalístico é um permanente diálogo entre os diferentes 
interlocutores envolvidos na sua produção ou na sua recepção, mesmo que 
ocorram situações de desigualdade na interlocução. Estar em diálogo não 
significa apenas o momento da fala, mas também da troca de expectativas e 
intenções entre interlocutores: a atividade jornalística produz expectativas e 
intenções para um público e, ao mesmo tempo, deixa-se influenciar por ele 
para se adequar a seus interesses. 
 

Conforme Fontcuberta (1993), o fator tempo é o que diferencia uma notícia 

de outros tipos de informação. Para que uma informação seja noticiada ela requer o 

conjunto de três fatores: que seja recente, que seja imediata e que circule por um 

público amplo e massivo.  O fator “recente” pode ser um acontecimento que já 

ocorreu há muitos anos, mas somente foi descoberto agora. Ainda segundo a 

autora, a atualidade é definida a partir da periodicidade do meio, no caso do jornal, 

24 horas. Entretanto, um fato que já é noticiado no exato momento que acontece, ou 

no período entre a edição de um jornal e o do dia posterior, a notícia não deixa de 
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ser veiculada no jornal e sim vem com informações agregadas que não foram 

veiculadas na televisão ou no rádio, por exemplo.  

Fontcuberta (1993, p. 35-37) acrescenta que o jornalismo tem três funções 

tradicionais: informar, interpretar e entreter. A segunda função tem dois níveis: o 

primeiro nível é o de apenas descrever a informação, o acontecimento, o feito; e a 

segunda que contextualiza o acontecimento. Além disso, a autora, citando Del Río 

(apud FOUNTCUBERTA, 1993, P.35) nos indica que os meios de comunicação têm 

a função de educar a sociedade, “as funções dos objetos, os papéis sociais, as 

relações cotidianas, a linguagem, os códigos e a moral das novas gerações”. 

Entretanto, além das três funções tradicionais, na atualidade, deve ser adicionada 

mais uma que é a tematização, que se refere ao tema que a mídia escolhe para 

ganhar visibilidade e esse tema, então, chega ao conhecimento da opinião pública.  

Afora essas atribuições sociais, as mídias também procuram uma função 

comercial, a de lucratividade.  No entanto, esse atributo vem superando a função 

social de informar e para se concretizar acaba sendo priorizada a função do 

entretenimento, que vende mais exemplares. Sendo assim, são incrementadas as 

técnicas de apresentação e impressão, a contratação de personalidades, assim 

como a implementação de concursos, promoções e prêmios. Cabe ressaltar que os 

objetivos dos meios do Estado e dos partidos são diferentes dos empresariais, que 

são o foco deste trabalho. 

Fontcuberta (1993) assinala que o conteúdo de um meio de comunicação é 

formado por duas partes, o espaço que contém as informações e notícias, chamados 

de redacional e o dedicado aos anúncios, chamado publicitário. A grande diferença 

entre esses espaços é que o que é veiculado no primeiro quem decide é o meio e no 

segundo os anunciantes.  Os conteúdos redacionais são definidos a partir de três 

operações básicas: “a) inclusão de informação; b) exclusão de informação; e c) 

hierarquização da informação” (FONTCUBERTA, 1993, p.41). A autora acrescenta 

que a seleção das informações é realizada a partir de três fatores: “a) a demanda de 

informação do público; b) o interesse de um meio em dar conhecimento a seu 

público determinados feitos; e c) o propósito de diferentes setores da sociedade de 

informar ao público, através dos meios, de determinados feitos que sirvam a seu 

interesse” (FONTCUBERTA, 1993, p.41 - 42). Atualmente, as notícias que mais 

despertam o interesse são as que explicam histórias sobre as vidas de pessoas 

comuns, talvez pela identificação com essas vidas o que ajuda a resolver problemas 
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das próprias vidas dos leitores. Nesse sentido, Franciscato (2005, p. 167) diz que o 

jornalismo tem um papel social específico de reproduzir de forma discursiva o mundo 

e as ocorrências cotidianas para o público e que este papel foi legitimado 

socialmente.  

Fontcuberta (1993) explica que as notícias que devem ser vinculadas são 

aquelas que as pessoas querem ler, e o que elas querem ler é o que afeta 

diretamente suas vidas.  Apesar de o público ser muito amplo e diversificado, a 

autora indica que há duas características que lhes conferem certa unidade: primeiro 

“um certo grau de cultura comum, uma certa comunidade de costumes, sentimentos, 

tradições, ideias recebidas, etc”; e o segundo “os impulsos que procedem 

precisamente do meio, as informações, comentários e sugestões que lhes chegam 

deste” (FONTCUBERTA, 1993, p. 43). Esse aspecto entra em contradição com a 

função de lucratividade do meios de comunicação, pois apesar de ter que atingir 

públicos específicos, há a necessidade de homogeneizar o conteúdo a fim de 

alcançar cada vez um público mais amplo. Além disso,  
[...] os meios hierarquizam a informação para valorar as notícias nas quais 
outorgam mais importância. Para isso empregam dois elementos: a seleção 
de fontes informativas, e o uso de recursos formais e estéticos na hora de 
apresentar seus conteúdos. (FONTCUBERTA, 1993, p.55) 
.  

Quando um meio de comunicação elege uma notícia para ser veiculada, ela 

é valorada a partir do posicionamento que ela recebe. Isso acontece pelo fato de 

que o meio deve informar quais notícias ele destaca como sendo mais importante 

perante o público e também aos outros meios.  

Fontcuberta (1993) nos chama a atenção para o fato de que a maior parte 

dos acontecimentos não ocorre quando está presente um profissional do jornalismo, 

por isso são muito importantes as fontes que são utilizadas pelos meios. Elas 

também são relevantes, pois com diferentes fontes sobre uma mesma notícia é 

possível analisar o fato de vários pontos de vista, criando assim uma notícia mais 

ampla e completa, com mais força e credibilidade. Quando as fontes podem ser 

citadas - em alguns casos não é possível expô-las por motivos legais ou éticos - é 

possível fazer de forma direta ou indireta. A forma direta dá um caráter de maior 

credibilidade, pois aproxima o leitor do protagonista da notícia. Já a citação indireta 

resume a notícia e destaca os pontos principais do discurso da fonte. Entretanto, 

não é necessário eleger uma ou outra, pelo contrário, a maioria dos jornalistas opta 

por usar os dois tipos de forma complementar. 
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Para Fontcuberta (1993, p. 45), o público seleciona as notícias por interesse: 

as que ocorrem em um lugar específico, as relativas a atividades de pessoas e 

organizações específicas e as que envolvem temas especiais. A partir disso, a 

autora diz que um feito tem condições de virar notícia através de seis elementos 

básicos: “atualidade, proximidade, proeminência, conflito, suspense, e 

consequências” (FONTCUBERTA, 1993, p.45). Por proximidade não se entende 

apenas o caráter geográfico e sim, também, questões que estão próximas 

psicologicamente, como as raciais, de gêneros ou nacionalidade, enfim, grupos 

sociais aos quais nos sentimos pertencentes. A condição de consequência também 

é importante porque diz respeito às consequências que tais notícias podem vir a ter, 

pois desperta no público o interesse pelo desenrolar e desfecho de tal 

acontecimento, o que pode render várias edições de um jornal, por exemplo. 

Para conseguir a atenção do público, as mídias devem desenvolver várias 

estratégias. Sendo assim, Franciscato (2005, p. 46-47) nos diz que há fatores que 

determinam a seleção de notícias: frequência (quando um feito acontece com a 

mesma periodicidade do meio tem mais probabilidade de virar notícias, por exemplo, 

o que acontece de dia tem mais chances de aparecer no jornal diário); limiar 

(quando um acontecimento tem seu limite de aceitação mais alto que o normal ou 

uma repentina mudança, uma grande acidente, o sequestro de uma personalidade 

conhecida); ambiguidade (quanto menos ambíguo mais noticiável); significado 

(afinidade cultural); conformidade com as expectativas do público; imprevisibilidade; 

continuidade; composição (as notícias devem ser equilibradas com a composição 

geral do meio de comunicação em questão; e valores socioculturais). Apesar de 

esses fatores estarem presentes na escolha da notícia, o leitor, como já foi dito, não 

busca somente se informar, mas também conhecer e entender melhor o mundo que 

o rodeia. 

No Brasil, Luiz Beltrão foi o primeiro teórico a classificar o conteúdo 

jornalístico em gêneros. José Marques de Melo (2010), seguindo os passos de 

Beltrão, propôs uma classificação, que divide os gêneros em: jornalismo informativo, 

jornalismo opinativo e jornalismo interpretativo. O primeiro corresponde aos textos 

jornalísticos que descrevem ou profundam um fato noticiável. Esse gênero 

pressupõe objetividade e imparcialidade do jornalista, sendo considerados 

pertencentes a esse grupo os seguintes textos:  
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a) Nota: texto normalmente curto que traz informações básicas sobre o fato, 

essas informações devem ser respondidas por meio de seis perguntas: 

“quem”, “o que”, “onde”, “quando”, “porque” e “como”. Esses itens 

caracterizam o Lead.   

b) Notícia: trata-se do relato do fato na integra, de maneira objetiva, mas 

com um teor de aprofundamento maior que a nota. 

c) Reportagem: normalmente esse texto jornalístico traz um aprofundamento 

maior que a notícia, necessitando maior envolvimento do jornalista com o 

fato. Não necessita possuir caráter de imediatez, mas mantém um 

“gancho” com a atualidade. 

d) Entrevista: é um texto que traz como foco a fonte e vem no formato de 

perguntas e respostas.  

O jornalismo opinativo inclui textos que fazem uma leitura da realidade.  São 

formados por elementos diretamente relacionados ao veículo e ao profissional que 

produz o texto. São eles: 

a) Editorial: reflete a opinião do veículo, não sendo assinado por nenhum 

profissional. 

b) Artigo: texto que possui a estrutura dissertativa, geralmente escrita por 

colaboradores ou personalidade. 

c) Crítica: texto que traz uma avaliação sobre um determinado assunto e é 

sempre assinado. 

d) Crônica: escrito de maneira literária, normalmente inspirada em assuntos 

pertinentes ao cotidiano do leitor. Recebe assinatura. 

e) Coluna: espaço no qual o autor coloca a sua opinião sobre diversos 

assuntos. A coluna possui uma frequência de publicação definida. 

f) Carta do leitor: espaço dedicado aos leitores do veículo. 

g) Charge: ilustração que contém fundo moral e também é assinada. 

Para Marques de Melo (2010), o jornalismo interpretativo é um modo de 

aprofundar a informação com a finalidade de relacioná-la com seu contexto temporal 

e espacial, no qual o jornalista interpreta o sentido dos acontecimentos. Os textos 

que compõem esse gênero: 

a) Dossiê: é definido como “mosaico destinado a facilitar a compreensão dos 

fatos noticiosos” (MARQUES DE MELO, 2008). É o texto jornalístico que 
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mais apresenta detalhes de determinado fato, possuindo elementos 

como: gráficos, tabela, ilustrações e etc. 

b) Perfil: relato biográfico, que identifica os agentes noticiosos. 

c) Enquete: normalmente são indagações realizadas a leitores a fim de 

saber suas opiniões em determinados assuntos.  

d) Cronologia: reconstitui um acontecimento por meio de fatores temporais e 

tem como objetivo facilitar a compreensão do leitor e reorganizar o fluxo 

das ocorrências. 

Essa classificação dos textos jornalísticos será utilizada nessa pesquisa, 

posteriormente, como indicadores de tratamento editorial. 

 

2.1 Jornalismo popular 
 

O jornalismo tem uma diversidade de gêneros. Entretanto, para esta 

pesquisa, focarei no jornalismo popular, ao qual meu objeto pertence. Sendo assim, 

o jornalismo de gênero popular, dentro do segmento de veículo de comunicação 

impressa, segundo Cristiane Bernardes (2004), teve seu início na década de 1830 

com a inserção do folhetim. Lenita Rímoli Esteves (2003) o considera como o “pai” 

do gênero sensacionalista por ser o pioneiro na incorporação de temáticas que não 

eram abordadas na literatura e na imprensa tradicional. Entretanto, o termo 

“sensacionalista”, segundo Márcia Amaral (2006), não cabe como sinônimo de 

“jornal popular”, pois o primeiro vem com uma carga negativa muito grande, que 

remete a um jornalismo de mau gosto, mentiroso, distorcido. Sendo assim, nesta 

monografia trataremos o jornalismo como popular, destinado às classes populares. 

Para Bernardes (2004, p. 24), 

[...] nessa operação de mostrar coisas que não haviam sido mostradas, 
como os cárceres, os asilos e os orfanatos, a vida de mulheres e crianças, a 
relação entre a miséria e a prostituição, entre outros temas, o gênero 
massivo acaba gerando uma forma de identificação com as classes 
populares. 
 

A autora ainda explica que, no século XX, a imprensa de massa já estava 

consolidada na Europa e nos Estados Unidos. Os jornais populares ganhavam 

destaque frente aos demais, já que possuíam um valor menor que os jornais 

tradicionais, que por sua vez eram destinados a classes elitizadas. O 

aperfeiçoamento das estratégias utilizadas no folhetim resultava em altas tiragens. 
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“O apelo gráfico, com uso de cores e fotografias com destaque – exemplo é a 

criação das histórias do Yellow Kid [...] –, foi uma das inovações introduzidas nesta 

época” (BERNARDES, 2004, p. 25), recurso que ainda hoje é bastante utilizado pela 

mídia impressa com o objetivo de atrair leitores. 

Bernardes (2004) explica que é nesse contexto que os jornais americanos 

começam a investir em campanhas públicas, que tinham como propósito pautar a 

população sobre determinados assuntos de seus interesses, tornando-se 

representantes da opinião pública. Essa característica tornou-se tendência para os 

demais veículos impressos em outros lugares do mundo. 

Cristiane Bernardes (2004) afirma que, no Brasil, um dos veículos pioneiros 

no gênero de jornalismo popular é o Última Hora, do Rio de Janeiro, que surgiu nos 

anos 1950 com o objetivo de apoiar o então presidente Getúlio Vargas. Nas décadas 

de 1970 e 1980, esse jornal muda seu estilo original, destinado principalmente para 

a política, para, majoritariamente, tratar de assuntos com enfoque em conteúdos 

policiais e notícias de fatos isolados, construídas em tom melodramático e com forte 

apelo popular, principalmente por carregar marcas de linguagem coloquial e da 

oralidade. O Última Hora chegou a ter uma edição em São Paulo, além de uma 

edição nacional que era complementada localmente em outras cidades do país. Em 

Porto Alegre, o jornal atraía os leitores gaúchos das classes populares para um 

jornalismo “engajado na politica populista da época, mas rico em conteúdo 

informativo e editorial” (RUDIGER, apud BERNARDES, 2004, p.19). Cristiane 

Bernardes (2004, p.19) diz que após as mudanças decorrentes do golpe militar de 

1964, o jornal foi renomeado, passando a se chamar Zero Hora, veículo do qual 

Maurício Sirotsky Sobrinho tornou-se sócio em 1966 e que, junto com a TV Gaúcha, 

deu origem ao conglomerado Rede Brasil Sul (RBS). 

Segundo Amaral (2006, p. 63), um fato tem maior chance de ser veiculado 

se: “possuir capacidade de entretenimento; for próximo geográfica ou culturalmente 

do leitor; puder ser simplificado; puder ser narrado dramaticamente; tiver 

identificação dos personagens com os leitores, for útil”. Para a autora, três dessas 

características são as mais importantes nos jornais populares. São elas: a) 

entretenimento – que diz respeito a despertar emoções nos leitores, logo, muitas 

vezes notícias fictícias (como de novelas) se misturam com notícias reais; b) 

proximidade – que pode ser pelo conteúdo, pelos personagens (que, como já foi 

dito, pode ser geograficamente ou culturalmente) ou pela linguagem; e c) utilidade – 
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as notícias ajudam as pessoas a entender e participar da sociedade. Essa última 

característica atribui à imprensa uma característica de ser “uma referência 

comportamental e cultural” (AMARAL, 2006, p.69). 

Comparando a imprensa de referência e a popular, podemos constatar que 

as duas têm como intuito a lógica de mercado, a qual exige que as notícias 

veiculadas sejam sempre dirigidas ao seu público alvo. Logo, o que as diferencia é 

exatamente esse aspecto, o leitor. O leitor da imprensa de referência geralmente 

tem um nível de instrução mais elevado, sendo assim está mais acostumado com a 

leitura e têm interesses mais amplos. Já o leitor do jornal popular tem uma 

escolaridade menor, o que justifica a grande quantidade de imagens e os textos 

curtos.    

No cenário atual, os veículos de comunicação se utilizam de questões locais 

para serem tratadas em primeiro plano, deixando as questões mundiais em 

segundo. Segundo Bernardes (2004), na revolução da tecnologia a informação se 

transformou em produto para a manutenção do poder. Para que esse produto seja 

vendável, os veículos locais, como os jornais impressos, se aproveitam dos 

acontecimentos regionais para atingir nichos específicos.  

Para Bernardes (2004), no Brasil, uma das estratégias de diferenciação dos 

produtos utilizadas pelas corporações de mídia é a aposta no gênero popular, pois, 

conforme a autora, “estudo feito entre 1996 e 2000 no país registra um aumento na 

venda de jornais impressos de 6,5 milhões para 7,9 milhões, com o aumento na 

participação dos jornais chamados “populares” de 11% para 17% no mesmo 

período” (AJZENBERG, apud BERNARDES, 2004, p.16). 

Considerando que os anunciantes têm diversos meios para divulgarem suas 

marcas e seus produtos, as empresas não estão pensando somente em novas 

estratégias de marketing ou gestão de negócios, mas também em uma fórmula 

renovada para os produtos jornalísticos. Isso significa dizer que há uma mudança de 

linguagem e de conteúdo em cada veículo, buscando cada vez mais a adequação 

do produto para o público-alvo. Em contrapartida, há uma mudança na demanda, 

pois os consumidores – com a grande diversidade de redes de informação e 

produtos – estão se tornando mais exigentes. 

A partir dessas transformações no cenário, Giner (apud BERNARDES, 2004, 

p. 17) propõe um modelo de negócios para que o jornalismo popular ganhe espaço 

no mercado da informação: 
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a) vender principalmente exemplares avulsos (95% da circulação); 

b) vendê-los a um preço muito baixo (a metade do que a imprensa regular 

cobra em muitos destes mercados); 

c) manter reduzida a paginação (24 a 36 páginas em média); 

d) conseguir nova publicidade para novos consumidores massivos; 

e) publicitar, publicitar, publicitar; 

f) e aproveitar as sinergias da editora “mãe” (pacotes publicitários, redes 

de distribuição, serviços gerais, e plantas impressoras). 

Tendo em vista essa tendência de mercado, é possível identificar exemplos 

que estão alinhados a esse modelo. O Diário Gaúcho, jornal impresso do Rio 

Grande do Sul, segue o modelo de jornalismo popular, adequando suas estratégias 

de comunicação para atingir seu público-alvo, tornando-se um produto no mercado 

da informação. 

 

2.2 Diário Gaúcho 
 

O Diário Gaúcho (DG) é uma publicação do Grupo RBS que teve seu início 

em 17 de abril de 2000. O site comercial do grupo do qual o jornal faz parte coloca a 

seguinte descrição sobre o veículo:  

Lançado em 2000 e filiado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC), o 
Diário Gaúcho - o jornal da maioria - é voltado às classes B, C e D na 
Grande Porto Alegre e nas principais cidades do interior do Rio Grande do 
Sul. O jornal tem uma linha editorial voltada à prestação de serviço, em 
conjunto com eventos, promoções e ações especiais. A identificação 
profunda com seu público o transformou, em pouco tempo, no jornal mais 
lido em Porto Alegre e Grande Porto Alegre, com mais de um milhão de 
leitores e circulação total, em fevereiro de 2013, de 161.372 exemplares 
(Fonte: IVC março 2013)1. 
 

A maioria dos editores convidados para o projeto era oriundo do jornal Zero 

Hora, principal veículo de mídia impressa do Grupo RBS, e de outras empresas do 

grupo. Somente o editor de “Dia-a-dia” não era funcionário da empresa antes da 

criação do DG. Entre repórteres e fotógrafos havia uma característica comum: quase 

todos eram novatos na empresa e a maioria ainda não havia construído uma 

imagem profissional consolidada em outros veículos. 

                                            
1 Conteúdo acessado em 12 de junho de 2013 e disponível em 
https://www.comercialgruporbs.com.br/interna_sobre.aspx?PlataformaId=19&MarcaId=3445. 
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No surgimento do veículo, o jornal realizou uma enquete com a população – 

a partir da divulgação por meio de outros veículos do Grupo RBS – para eleger o 

título do jornal. Como incentivo à participação, foi sorteado um carro. Entre as 

opções, além do nome escolhido, estavam "O Povo Gaúcho", "Estou em Toda 

Parte", "Filhos do RS", "Bandeira Gaúcha" e "Nosso Caminho” 2. A partir dessa 

estratégia de lançamento, o Diário Gaúcho proporcionou ao público-alvo uma forma 

de interação, gerando uma aproximação do veículo com os leitores potenciais. 

O DG circula de segunda a sábado na região metropolitana de Porto Alegre, 

no litoral norte, e nas regiões de Lajeado, Santa Cruz do Sul e Pelotas. No total, são 

atendidos 75 municípios no estado do Rio Grande do Sul, e o número de pontos de 

venda chega a 25743. O jornal tem, em média, 32 páginas e custa, atualmente, R$ 

0,75 na Capital (na edição de sábado e domingo, que vêm juntas, o jornal custa 

R$1,00). Como não há vendas por assinaturas, somente venda avulsa, feita em 

bancas, padarias, mercadinhos, supermercados, lojas e jornaleiros, a fidelização é 

realizada a partir da Campanha Junte e Ganhe, na qual o leitor junta 60 selos que 

vêm impressos na capa do jornal diariamente e, ao final, troca por produtos 

promocionais. 

 Segundo Bernardes (2004, p. 28), o DG conta com cinco editorias: 

“Atendimento ao Leitor (geralmente chamada de Opinião em outros veículos), 

Variedades, Polícia, Dia-a-dia (que agrega temas da cidade, economia, política, 

notícias nacionais e internacionais) e Esporte”. O ClassiDiário é o caderno de 

anúncios classificados, que tem sua circulação encartada nos finais de semana e 

incorporado ao jornal no restante dos dias. 

No site comercial do Grupo RBS4, é possível consultar os índices de 

audiência de cada veículo que compõe o conglomerado de comunicação. No caso 

do Diário Gaúcho, o veículo conta com aproximadamente 1.212.000 leitores, sendo 

53% composto pelo público masculino. Conforme o gráfico abaixo (Gráfico 1), 

percebe-se que a maior porcentagem (30%) de leitores se encontra na faixa etária 

que compreende as idades entre 35 e 49 anos, seguida da faixa que abrange 

pessoas com idade superior a 50 anos (21%). Apesar de ter mais de 50% dos 

                                            
2 Dados retirados do site Wikipedia. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_Ga%C3%BAcho. Visitado no dia 15/11/2012. 
3 Dados retirados da dissertação de Mestrado de Cristiane Brum Bernardes, 2004. 
4 Fonte: https://comercialgruporbs.com.br/audiencia.aspx?PlataformaId=19&MarcaId=3445. Visitado 
em 17/11/2012. 



30 

 

leitores com idades acima de 35 anos, o veículo possui também público infanto-

juvenil e de jovens adultos. 

 

 
Gráfico 1 - Audiência por faixa etária do Diário Gaúcho 

Fonte: 
https://comercialgruporbs.com.br/audiencia.aspx?PlataformaId=19&MarcaId=3445 

 
Além do gráfico referente à faixa etária dos leitores do Diário Gaúcho, o site 

disponibiliza também um gráfico que indica a classe social do público do veículo. No 

gráfico a seguir (Gráfico 2), é possível notar que a maior porcentagem de leitores 

encontra-se na classe denominada C, com 52%. No entanto, ao contrário do que o 

senso comum indica, a segunda maior parcela de leitores encontra-se na faixa AB, 

com 40%. Esses índices demonstram que, em valores porcentuais, não há uma 

grande diferença entre o número de leitores das faixas AB e C. 

 

 
Gráfico 2 - Audiência por classe social do Diário Gaúcho 

Fonte: https://comercialgruporbs.com.br/audiencia.aspx?PlataformaId=19&MarcaId=3445 

https://comercialgruporbs.com.br/audiencia.aspx?PlataformaId=19&MarcaId=3445
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O Diário Gaúcho possui como característica diferencial a questão visual. O 

jornal é totalmente impresso em cores, destacando-se dos demais no ponto de 

venda. A própria logomarca do jornal carrega as cores da bandeira do Estado do Rio 

Grande do Sul, com o intuito de estabelecer uma relação dos leitores com as 

questões regionais, que são valorizadas de uma forma exaltada pelo público. 

O jornal possui um formato com número de páginas relativamente pequeno 

em comparação aos jornais tradicionais no mercado de mídia impressa gaúcho, o 

que possibilita que os leitores possam consumir o produto durante outras atividades 

rotineiras, como o deslocamento entre residência e local de trabalho, refeições e em 

momentos de espera (transporte público, consultas médicas, filas de banco, etc.). 

 

2.3 Cobertura eleitoral 
 

Como já foi abordado, na “Idade Mídia” a indústria da comunicação está 

presente em muitas áreas da vida das pessoas, que a utilizam para aprender e 

vivenciar o mundo. Também vimos que uma das funções principais das mídias é 

educar o cidadão nas áreas com as quais ele não tem muito contato. Sendo assim, 

neste capítulo, vamos pensar como as mídias fazem a cobertura das Eleições, já 

que é um momento impar da prática da cidadania e que é um período no qual 

grande parte da população está envolvida, e quais são os critérios de noticiabilidade 

que estão envolvidos nesse processo. Este capítulo é importante para pensarmos 

posteriormente como um jornal popular, que não possui editoria política, no caso 

desse estudo o Diário Gaúcho, faz essa cobertura. 

Nos capítulos anteriores chegamos à conclusão que a política necessita das 

mídias, pois ganhando visibilidade, chegará aos seus objetivos, no caso das 

eleições: ao voto. Por outro lado, as mídias, mesmo quando é do seu interesse, não 

devem “fechar os olhos” para os atos políticos, já que veicular ações políticas que 

afetam diretamente a vida das pessoas é importante para elas, pois gera 

credibilidade e fidelidade, o que também é necessário para chegar aos seus 

objetivos, no caso do jornal impresso: vender. Como a eleição é o ponto máximo da 

democracia, e seguindo os movimentos de seleção e hierarquização de Fontcuberta 

(1993), esse tema deve ganhar destaque e um bom espaço nas mídias.  
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Segundo Franklin Martins (2005, p.13), “hoje em dia a maior preocupação da 

cobertura é informar o leitor, e não convencê-lo a adotar determinadas ideias”. Em 

1950, a chamada imprensa de opinião não tinha preocupação com a isenção na 

cobertura: a notícia e a opinião se misturavam na cobertura política. Atualmente, 

essa separação é clara.  Dessa forma, na imprensa de mercado o tom utilizado é 

quase neutro, mas ainda se estima alguns resultados, como em 2002, quando 

muitos jornais apontavam a vitória de Lula mesmo antes da contagem dos votos - 

essa “tendência” se deva pelo resultado das pesquisas. Apesar do equilíbrio em 

porcentagem em espaço para os candidatos nas mídias, ocorre uma desigualdade 

no posicionamento dessas, onde algumas dão mais destaque a estes do que outras.  

Segundo o autor, a mudança no noticiário político se deu principalmente por dois 

motivos, o primeiro é que os jornais que não possuem uma grande tiragem não têm 

capacidade de se manter, pois como a média de leitores de um mesmo jornal é de 

três pessoas, é necessário que o jornal atinja uma grande parte do público, e não 

somente um partido em especifico, respeitando, assim, a pluralidade do leitor. E o 

segundo motivo é que o leitor está cada vez mais exigente, e somente a notícia não 

mais satisfaz. É necessário que ela venha com uma interpretação e isso é diferente 

de opinião, pois abre o leque de informações. Já a opinião é taxativa e tem como 

objetivo convencer de apenas um ponto de vista. 

Conforme dito anteriormente, Weber (2000) explica que, quando há um 

acontecimento como as eleições, as mídias modificam suas rotinas para fazer a 

cobertura do que a autora denomina “espetáculo eleitoral”. Portanto, nos próximos 

capítulos desse trabalho será verificado e analisado como o jornal popular realiza a 

cobertura desse momento político. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 

Para definir o método de pesquisa mais adequado, o pesquisador precisa ter 

bem definidos os objetivos do estudo e o objeto que será analisado. Com base 

nessa premissa, o método escolhido foi a análise de conteúdo. Roque Moraes 

(1999), parafraseando Olabuenaga e Ispizúa, afirma que essa técnica é utilizada 

“para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos”, que – quando 

analisados adequadamente – possibilitam o conhecimento de aspectos e fenômenos 

da vida social. 

Moraes (1999) explica que a matéria-prima da análise de conteúdo pode ser 

composta a partir de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não 

verbal. Tendo em vista que os dados obtidos a partir das edições selecionadas do 

jornal Diário Gaúcho estão em estado bruto, faz-se necessário seguir algumas 

etapas que constituem o processo da análise de conteúdo. Para Moraes (1999), são 

elas: preparação das informações; unitarização ou transformação do conteúdo em 

unidades; categorização ou classificação das unidades em categorias; descrição; e 

interpretação. 

Portanto, para alcançar o objetivo proposto nessa pesquisa, que é verificar 

como o jornal Diário Gaúcho aborda a política no período eleitoral, será utilizada a 

técnica de análise de conteúdo, baseada nos conceitos elaborados por Martin W. 

Bauer (2008) e Laurence Bardin (1977). Para isso, foram criadas unidades de 

informação, definidas a partir do assunto a que os textos analisados se referem. 

Essas unidades foram classificadas a partir de três grupos de indicadores: 

localização – onde fisicamente o texto foi inserido no jornal; tratamento editorial – 

tipo de texto jornalístico; e tratamento estético – elementos complementares ao texto 

jornalístico. 

 

3.1. Análise de conteúdo 
 

A análise de conteúdo (AC), segundo Bauer (2008) é uma técnica de 

pesquisa híbrida, já que há a possibilidade de estar atrelada tanto à vertente 

qualitativa quanto à vertente quantitativa. Bardin (1977) a define como 
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[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p.42). 
 

Bauer (2008) explica que a técnica selecionada reduz a complexidade de um 

conjunto de textos, pois é realizada através de classificação sistemática. A AC 

trabalha, geralmente, com materiais textuais escritos. O autor explica que há dois 

tipos de textos: aqueles que são construídos no processo de pesquisas (por 

exemplo, transcrições de entrevistas e protocolos de apresentação); e os que já 

foram produzidos para outros propósitos quais quer (como jornais e revistas). Essa 

pesquisa, portanto, utiliza textos antes produzidos e – para a análise de conteúdos – 

elabora indicadores de classificação baseados neles. 

O corpus de análise foi definido a partir da amostragem de agrupamento 

(cluster), que, segundo Bauer (2008) é definida por utilizar amostras de jornais por 

datas, quando os textos são a unidade de análise. Sendo assim, para esta pesquisa 

foram selecionadas as edições do jornal Diário Gaúcho dos dias 29 de setembro a 

11 de outubro de 2012, período que abrange a cobertura eleitoral aqui analisada. 

Vale salientar que as eleições ocorreram no dia 07 de outubro daquele ano, sendo 

então analisadas as edições de uma semana imediatamente antecedente a elas – 

com objetivo de investigar os conteúdos prévios – e quatro dias posteriores – com o 

intuito de verificar a repercussão do fato. 

 

3.2 Unidades de informação 
 

As unidades de informação foram definidas a partir dos temas detectados 

em cada texto. São elas: 

1) Evento eleições: ocorrências que abordam as eleições de forma geral. 

As figuras 1 e 2 são exemplos que foram classificados nessa categoria. 
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Figura 1 - Charge sobre eleições 

Fonte: Diário Gaúcho. Edição do dia 2 de outubro de 2012, página 2. 
 

 
Figura 2 - Chamada das ruas 

Fonte: Diário Gaúcho. Edição do dia 3 de outubro de 2012, página 8. 
 

2) Candidatos: textos que abordam vários candidatos a prefeito em um 

mesmo texto, com temas ligados a acontecimentos (eventos, ações). 
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Ocorrências que tematizam apenas um candidato5, seguindo a mesma 

lógica, foram classificadas em:  

2.1) José Fortunati (Porto Alegre) 

2.2) Tarciso Zimmermann (Canoas) 

3) Serviços: textos destinados a auxiliar o leitor em temas relacionados às 

eleições. Essa categoria contém inserções que englobam dois ou mais itens 

de serviço. 

3.1) Trânsito: textos que dizem como estará o trânsito no dia da 

votação, assim como linhas de ônibus, ruas interditadas, etc. 

3.2) Urna eletrônica: explicações de como usar a urna eletrônica. 

3.3) Decisão: dicas de como escolher os candidatos. 

3.4) Atribuição de cargos: explicações dos deveres dos candidatos 

após às eleições. 

3.5) Perfis dos Candidatos: explicações sobre os candidatos, como 

idade, local de nascimento, profissão, área de atuação, etc. 

3.6) Previsão do tempo: previsões de tempo para o dia das eleições. 

3.7) Debate: informações sobre como funcionam os debates, assim 

como horário de exibição, canal onde será transmitido, regras do 

debate, etc. São textos que prestam o serviço de orientação para que o 

leitor possa acompanhar o debate.   

4) Propaganda: espaços que foram pagos pelos candidatos, ou partidos, 

para terem visibilidade no jornal. 

5) Eventos: relacionados a candidatos ou partidos. 

6) Agenda: locais onde os candidatos estarão. 

7) Pesquisa eleitoral 

8) Vereadores: textos que abordam vários candidatos ao cargo de vereador 

em um mesmo texto, com temas ligados a acontecimentos (eventos, ações). 

Ocorrências que tematizam apenas um candidato6, seguindo a mesma 

lógica, foram classificadas em:  

8.1) Deoclides da Rosa Gonçalves 
                                            
5 As unidades de informação dos candidatos foram definidas a partir da aparição deles no jornal. 
Sendo assim, os candidatos que não apareceram foram excluídos dessas unidades para uma melhor 
análise. 
6 As unidades de informação de vereadores foram definidas a partir da aparição deles no jornal. 
Sendo assim, os candidatos que não apareceram foram excluídos dessas unidades para uma melhor 
análise. 
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9) Programas: textos sobre os programas eleitorais de cada candidato, suas 

intenções se forem eleitos. 

10) Partidos 

11) Debate: texto sobre a repercussão dos debates que ocorreram antes das 

eleições nos canais de televisão ou rádio. 

 

3.3 Grupos de indicadores 
 

Nesse subcapítulo, serão abordados quais indicadores foram utilizados na 

análise de conteúdo e ao que cada um se refere. 

 

3.3.1 Grupo de indicadores 1: localização 
 

Os indicadores pertencentes a este grupo foram definidos conforme 

apareciam as ocorrências, referentes à divisão física do jornal. São eles: 

a) Capa: primeira página do jornal; 

b) Contracapa: última página do jornal; 

c) Editoria Dia-a-dia: aborda temas relacionados à cidade, à economia, à 

política e a notícias nacionais e internacionais; 

d) Editoria Esportes; 

e) Editoria Variedades: abrange principalmente assuntos de 

entretenimento; 

f) Editoria Polícia; 

Nesta análise, trabalharemos apenas com o corpo principal do jornal, sem 

considerar outros cadernos que venham encartados, como os classificados das 

edições do final de semana, e o “Olá!”. 

 

3.3.2 Grupo de indicadores 2: tratamento editorial 
 

Para o tratamento editorial, foram utilizados os seguintes indicadores: 

reportagem, notícia, coluna, charge e perfil. Esses indicadores foram determinados a 

partir da classificação de gêneros jornalísticos elaborada por Marques de Melo, 

descrita no capítulo 2. 
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O processo de leitura flutuante “consiste em estabelecer contacto com os 

documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações” (BARDIN, 1977, p. 96). Essa fase deve ser feita previamente à etapa de 

análise. A partir dela, foram identificados alguns textos que não se encaixaram nas 

definições citadas acima e que serão utilizados como indicadores na análise de 

conteúdo. São eles: 

a) Chamada: texto curto que faz referência a um conteúdo inserido no 

jornal, com o objetivo de provocar a curiosidade no leitor. Manchetes, que 

são chamadas de maior destaque na capa do jornal, também estão 

inseridas nessa categoria7; 

b) Lista: conteúdo enumerativo; 

c) Citação: quando o tema eleições é citado em outros textos jornalísticos, 

sem se configurar no assunto principal destes. A figura 3 contém 

exemplo de citação; 

 

 
Figura 3 - Exemplo de citação 

Fonte: Diário Gaúcho 
 

                                            
7 Não foi feita diferenciação entre manchete e chamada, pois esse estudo se dedica a analisar os 
conteúdos jornalísticos veiculados pelo jornal, considerando que a análise mais aprofundada das 
capas merece um estudo específico. 
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d) “Memos”: textos muito curtos encontrados em diversos locais do jornal, 

contendo frases e dicas de incentivo ao voto. 

 

3.3.3 Grupo de indicadores 3: tratamento estético 
 

Em relação ao tratamento estético, foram determinados os seguintes 

indicadores:  

a) Fotografia; 

b) Ilustração; 

c) Título: quando alguma palavra relacionada diretamente com as eleições 

estiver no título, como eleições, votação, votar, urnas etc. 

d) Gráfico/tabela 

e) Utilização de cores 

f) Box: quadro delimitado por linhas ou cores de fundo contendo alguma 

explicação complementar. 

g) Logotipo: para as notícias ligadas ao assunto eleição, foram criados pelo 

jornal logotipos (Figuras 4 e 5) que identificam o tema. Apesar de se 

tratarem de ilustrações, as figuras estão separadas do item b, já que 

servem como marca, repetindo-se em diversas edições. 

 

 
Figura 4 - Logotipo Eleições 

Fonte: Diário Gaúcho 

 

 
Figura 5 - Logotipo Eleições 2 

Fonte: Diário Gaúcho 
 

h) “Recorte e cobre”:  box que o leitor pode recortar uma parte do texto 

para guardar informações, como “cola” para o dia da votação ou promessas 

de candidatos para serem cobradas no futuro (Figura 6). 
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Figura 6 - Recorte e cobre 

Fonte: Diário Gaúcho. Edição de 09/10/2012, p. 28. 
 

Esses elementos, geralmente, estão relacionados a textos, como forma de 

complementar a informação publicada. 
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4 AS ELEIÇÕES DE 2012 NO DIÁRIO GAÚCHO 
 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da etapa de descrição da 

análise de conteúdo (MORAES, 1999). Para isso, serão exibidos os dados coletados 

em relação ao número de páginas que possuem conteúdos relacionados às 

eleições, bem como a descrição dos dados obtidos a partir das unidades de 

informação. 

 

4.1 Número de páginas 
 

Seguindo a metodologia já apresentada no capítulo anterior, foi desenvolvido 

um quadro (Quadro 1) com o propósito de verificar a quantidade de páginas com 

conteúdos voltados às eleições em relação ao número total de páginas de conteúdo 

em cada edição do jornal. Para isso, foram criadas cinco categorias: total, 

classificados, publicidade, conteúdo e eleições. 

 
 

Quadro 1 
Número de páginas 

 
Fonte: Autora 

 

A primeira categoria diz respeito ao número total de páginas em cada edição 

do jornal Diário Gaúcho.  O jornal possui seção de classificados que são publicados 

diariamente, com exceção dos sábados (dia em que essa seção é publicada 

separadamente em um caderno especial, não sendo inseridos no corpo do jornal). 

Por isso, foi criada a categoria classificados. A terceira, publicidade, está relacionada 

a páginas que são voltadas integralmente a conteúdos pagos. Logo, a quarta 

categoria está relacionada à paginação total que oferecem textos jornalísticos, 

excluídas as páginas exclusivamente de publicidades e classificados. A última se 

refere à quantidade de páginas que contém textos que tenham conteúdo ligado 

diretamente ou indiretamente às eleições. 
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Ao analisar os jornais entre os dias 29/30 de setembro e 11 de outubro de 

2012, constata-se, quantitativamente, que, em um total de 368 páginas, 86 páginas 

constam notícias e/ou informações relacionadas com as eleições, ou seja, 23% de 

todo conteúdo do jornal foi dedicado ao processo eleitoral. É importante ressaltar 

que, na edição que compreende os dias 6 e 7 de outubro – final de semana em que 

ocorreu a votação, 84% das páginas totais abordam o tema eleições, conforme 

gráfico (Gráfico 3). No entanto, vale reforçar que o Diário Gaúcho apresentou 

conteúdos ligados às eleições tanto antes da votação, com o intuito de preparar o 

leitor para o acontecimento, quanto depois, mostrando a repercussão do fato. 
 

 
Gráfico 3 - Número total de conteúdos versus número de páginas com conteúdo de eleições 

Fonte: Autora 
 

A partir do gráfico, é possível perceber que, antes do dia 6/7 de outubro de 

2012 (dias das eleições), o número de inserções mantinha certa linearidade, pois a 

porcentagem do número de conteúdos permaneceu entre 24% e 38%. Já após esse 

dia, o número de inserções com conteúdos relacionados ao tema eleições sofreu 

uma considerável queda, variando de 84% a 13%. 

 

4.2 Unidades de informação 
 

Dentro das unidades de informação anteriormente apresentadas, foram 

encontrados 91 textos jornalísticos e 20 conteúdos publicitários. Cabe aqui ressaltar 

que estes anúncios foram contabilizados pelo número de páginas em que foram 
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detectados. Dessa forma, se em uma única página apareciam dois ou mais anúncios 

publicitários, estes foram registrados como sendo apenas uma inserção8. 

O quadro a seguir (Quadro 2) mostra o número de inserções que cada 

unidade de informação contabilizou. As unidades “evento eleições”, “candidatos”, 

“serviços” e “propaganda” representam 92% do número total de inserções. A 

primeira unidade, “evento eleições”, compreende 39% do total das inserções. Essa 

categoria diz respeito aos conteúdos que tratam o processo eleitoral como um 

acontecimento, ou seja, o evento em que são decididos democraticamente os 

governantes. Por isso, a unidade não contempla assuntos como candidatos, 

programas eleitorais, pesquisas de opinião, etc. Esses temas foram constituídos 

como outras unidades de informação. 

 
Quadro 2 

 Número de inserções por unidade de informação 

 
Fonte: Autora 

 

A unidade “candidatos” contempla textos que falam sobre os candidatos de 

forma geral ou específica (por exemplo, Fortunati ou Tarciso Zimmermann). 

Conforme mostra o quadro 2, essa unidade de informação representa 10% do total 

de inserções, sendo que apenas 3 de 11 são relacionadas a candidatos específicos. 

De 111 inserções, 20 são relacionadas a serviços que tenham relação com 

as eleições, o que representa 20% do total das inserções. Essa categoria contempla 

                                            
8 Essa decisão foi tomada levando em consideração que este trabalho não tem como objetivo analisar 
em profundidade as campanhas publicitárias com cunho eleitoral inseridas no jornal. Essa unidade foi 
definida para realizar uma análise comparativa do espaço disponibilizado pelo Diário Gaúcho para 
inserção de conteúdos publicitários em relação aos conteúdos jornalísticos. 
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informações como previsão do tempo, trânsito, urna eletrônica e atribuições de 

cargo. 

Outro ponto que pode ser confirmado é a questão que diz respeito à lógica 

do mercado, já que 20 das 111 inserções são especificamente conteúdos 

publicitários, ou seja, 18% do total das páginas contém algum tipo de propaganda 

eleitoral.  

Uma das unidades de informação pré-determinada é “programas”, que se 

refere às propostas e projetos dos candidatos. Entretanto, conteúdos relacionados a 

essa unidade não foram encontrados nas edições dos dias precedentes às eleições, 

isto é, o jornal optou por não pautar os programas de nenhum candidato ou partido 

específico, nas datas analisadas. Contudo, após esse período, foram encontradas 

três matérias sobre o assunto, as quais traziam as promessas dos candidatos 

eleitos, sendo que uma está inserida na reportagem específica da vitória do 

candidato José Fortunati (edição de 08/10/2012, p. 3). 

As categorias “pesquisa”, “vereadores” e “partidos” representam, juntas, 

apenas 14% do total das inserções. Já as categorias “eventos, “agenda”, e “debate” 

não apresentaram nenhuma inserção. No entanto, foram consideradas como 

categorias à parte, em função da importância desses temas para o processo de 

análise da cobertura eleitoral. 

Para realizar a etapa de descrição considerando as unidades de informação, 

foi feito um levantamento dos conteúdos na ordem cronológica das edições, página 

por página9. Os números que estão entre parênteses, antes da descrição, dizem 

respeito ao número de referência de cada ocorrência, relacionadas no APÊNDICE A. 

 
4.2.1 Evento eleições 
 

a) Edição de 01/10/2012: 

P. 1 - CAPA 

(4) Chamada “Te liga que tem eleição! p.8”. Essa chamada ocupa aproximadamente 

2% do total da capa e não possui tratamento estético. 

 

 

                                            
9 As unidades de informação que não tiveram ocorrência foram excluídas da etapa de descrição, com 
o objetivo de facilitar a análise. 
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P. 20 

(10) História em quadrinho (HQ), colorida, sobre indecisão do voto. Ela ocupa 

aproximadamente 6% do total da página. 

 

b) Edição de 02/10/2012: 

P.1 - CAPA 

(12) Chamada: "Atenção, vote consciente! P.6”. O Texto conta com ilustração 

colorida e, apesar de não conter o logo que identifica as eleições, traz um 

“cabeçalho” em vermelho com a palavra “eleições”. Ela ocupa aproximadamente 5% 

da página. 

 

P.2 

(13) Charge colorida que traz o tema da indecisão do voto. Ela ocupa 

aproximadamente 9% do total da página. 

 

c) Edição de 03/10/2012: 

P.8 

(22) Coluna de Antônio Carlos Macedo sobre a obrigatoriedade do voto no Brasil. 

Ela vem com uma ilustração representando o colunista. O título contém referência 

direta às eleições e ele está na cor verde. Esse texto ocupa aproximadamente 19% 

de uma página. 

 

P.17 

(25) Reportagem sobre evento de “MotoCross” citando o dia das eleições: “No 

sábado que antecede as eleições”.  Essa reportagem traz destaques coloridos, a 

foto de um motociclista e ocupa, aproximadamente, 13% da página.  

 

P.24 

(27) História em quadrinhos sobre a possibilidade de segundo turno nas eleições. 

Ela ocupa aproximadamente 6% de uma página e é colorida. 

 

d) Edição de 04/10/2012: 

P.22 
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(37) HQ, colorida, sobre onde achar o título de eleitor para o domingo da eleição. 

Essa ilustração ocupa aproximadamente 6% de uma página. 

 

P.33 

(39) Notícia que traz informações sobre o quadrilheiro que atirou em uma delegada e 

foi solto para votar. O texto ocupa aproximadamente 5% da página e traz no título 

menção direta às eleições.  

 

e) Edição de 05/10/2012: 

P.6 

(46) Notícia sobre o voto biométrico na cidade de Canoas, ela será a primeira do 

estado a usar a nova tecnologia. O texto ocupa aproximadamente 5% da página. 

(47) Notícia sobre as chances de segundo turno, como e quando funcionará, caso 

ocorra.  O texto ocupa aproximadamente 6% da página e como tratamento estético 

possui somente referência direta as eleições no título. 

 

P. 26 

(54) HQ sobre o dia das eleições e que é proibido tirar foto do voto. Ela ocupa 

aproximadamente 6% da página e é colorida. 

 

P.40 

(56) Reportagem sobre a soltura de bandidos que atiraram em uma médica. As 

eleições são citadas, pois o motivo dessa soltura está baseado em uma lei eleitoral. 

A reportagem tem o fundo cor de laranja com detalhes (legenda das fotos e box) em 

verde. Ela também contém fotos dos dois bandidos e no box vem informações sobre 

a captura, a liberdade e a consequência. O texto ocupa aproximadamente 24% do 

total da página. 

 

f) Edição de 06 e 07/10/2012: 

P.1 CAPA 

(58) Chamada, “Os Souza vão às urnas”, da matéria com o perfil da família Souza 

que “vai votar pensando em melhorias para a cidade”. Esta chamada vem na cor 

verde, conta com uma foto e no box vem uma pequena explicação sobre o que se 
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trata a matéria. Além disso, ela vem com o logo das eleições e ocupa 53% da 

página. 

 

P.2 

(62) Notícia sobre a Lei da Ficha Limpa que ameaça candidatos a cargos de prefeito 

e de vereador. Ela não conta com nenhum tipo de tratamento estético e ocupa 

aproximadamente 2% da página. 

 

P.3 

(63) Coluna de Antônio Carlos Macedo, “Chamada das Ruas”, fala sobre a evolução 

das eleições em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O nome da coluna, 

“Chamada das Ruas”, está em verde e traz uma ilustração que representa o autor. 

Além disso, ela conta com o logo das eleições, faz referência a ela no título e ocupa, 

aproximadamente, 19% da página. 

 

P. 10 e 11 

(69) Texto com o perfil da família Souza. Nele cada integrante da família fala sobre 

suas preferências para as melhorias da cidade em um box individual. A matéria 

conta com fotos, destaques em cores, logo das eleições e ocupa, aproximadamente, 

82% do total das duas páginas (páginas centrais do jornal). 

 

P.13 

(71) “Memo” inserido na coluna de Cacalo Martins, “Paixão Tricolor”, onde ele fala 

sobre o time de futebol Grêmio. No final da coluna é inserido um pequeno texto 

acompanhado do logo das eleições que diz: “Votar, além de ser um exercício de 

ampla cidadania, legitima o eleitor para também, a posteriori, exercer o seu direito de 

elogiar e/ou reclamar dos defeitos”. A coluna traz a ilustração que representa o 

colunista e o título dela destacado com cores. Ela ocupa aproximadamente 17% do 

total da página. 

(72) “Memo” inserido na coluna de Kenny Braga, “Paixão Colorada”, onde ele fala 

sobre o time de futebol Internacional. No final da coluna é inserido um pequeno texto 

acompanhado do logo das eleições que diz: “O voto é essencial para a democracia. 

Ele é o pilar da cidadania. Sem o voto, não tem como existir cidadania nem 



48 

 

liberdade”.  A coluna traz a ilustração que representa o colunista e o título dela 

destacado com cores. Ela ocupa aproximadamente 17% do total da página. 

 

P.14 

(73) “Memo” inserido na coluna de Pedro Ernesto que fala sobre futebol. Ele traz 

questionamentos sobre as eleições como forma de incentivo, com logo das eleições 

e o título “Você sabia?”. O texto vem destacado com fundo verde e conta com a 

ilustração que identifica o autor. Toda a coluna ocupa aproximadamente 33% do 

total da página. 

 

P.15 

(74) “Memo” inserido na coluna de Adroaldo Guerra Filho, “Guerra Total”, sobre 

futebol. Ela vem com destaques coloridos, uma ilustração que identifica o autor e 

outra sobre o texto. No final da coluna vem um texto identificado com o logo das 

eleições que diz “O voto é importante para que possamos cobrar no futuro”. No total, 

a coluna ocupa aproximadamente 33% da página. 

 

P.18 

(75) Texto com o perfil do senhor Airton da Rosa Peres, de uma página inteira, 

destaca que, mesmo que ele já tenha atingido a idade que não necessitaria mais 

votar, ele o faz. A matéria conta com duas fotos e destaques coloridos. Em um box 

vem mais informações sobre a vida dele com sua esposa. 

 

P.19 

(76) Na coluna “Conversa da Redação” o editor chefe do jornal, Alexandre Bach, fala 

sobre a edição do dia, como ela é voltada para a eleição e como ela é importante. O 

nome da coluna vem destacado com cores, assim como a ilustração que identifica o 

autor. O Título dela faz referência direta às eleições e também traz uma fotografia. A 

coluna ocupa aproximadamente 29% do total da página. 

 

P. 20 CONTRACAPA 

(77) Na coluna de Sergio Zambiasi desta edição ele traz uma mensagem sobre lição 

de vida, contando a história de um idoso e sua esposa que não mais o reconhece. 

No final da coluna ele se despede citando as eleições: “Um ótimo sábado. E que 
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neste domingo cada um faça democraticamente sua melhor escolha. Afinal, aqueles 

poucos segundos diante da urna eletrônica, votando para prefeito e vereador, 

decidirão o futuro e os rumos de sua cidade para os próximos quatro anos. Até 

segunda-feira, com a graça de Deus”. A coluna traz ilustração que identifica o autor 

e destaques em cores. O texto ocupa aproximadamente 16% do total da página. 

 

g) Edição de 08/10/2012: 

P.6 

(82) Reportagem que fala sobre o domingo da família Souza (reportagem de página 

central da edição do dia 06 e 07 de outubro de 2012) e sua ida às urnas. Ela conta 

com destaques coloridos, assim como fotos e o logo das eleições de 2012. A matéria 

ocupa aproximadamente 67% do total da página. 

(83) Grupo de pequenas notícias que aconteceram no dia das eleições em torno do 

estado. Ela vem destacada em fundo verde e ocupa, aproximadamente, 22% do 

total da página. 

(84) Reportagem sobre operação dos garis para limpar as ruas após as eleições por 

causa do “lixo eleitoral” deixados nelas. Ela traz uma foto e fundo coloridos. A 

matéria ocupa aproximadamente 11% do total da página. 

 

P. 10 e 11 

(87) Lista de duas páginas inteiras com o nome, os números de votos recebidos e os 

partidos dos candidatos a vereadores e prefeitos das principais cidades do estado. 

Além disso, o texto conta com o logo das eleições. Nesta página apenas o logo e o 

box no qual o texto vem inserido possuem cor. Sendo assim, essa página não levou 

a classificação de “cores” no tratamento estético. 

 

P. 12 

(88) Coluna de Antônio Carlos Macedo sobre os resultados das eleições. O nome da 

coluna, “Chamada das Ruas” e a ilustração, que identifica o autor, vêm destacados 

em verde. O texto ocupa aproximadamente 19% do total da página. 

 

P. 16 

(89) Coluna do Pedro Ernesto sobre futebol na qual ele cita os candidatos que são 

ligados aos esportes e que foram eleitos. A ilustração que identifica o autor, 
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destaque do título da coluna e a foto inserida são coloridos, assim como o fundo da 

parte do texto (intitulado “Urnas”) que trata das eleições. A coluna ocupa 

aproximadamente 33% do total da página. 

 

P. 23 

(90) Charge, colorida, sobre o dia da votação que ocupa, aproximadamente, 6% do 

total da página. 

(92) Charge, colorida, sobre o dia das votações que ocupa, aproximadamente, 6% 

do total da página. 

 

P.33 

(93) Citação das eleições em reportagem sobre acidentes no final de semana. A 

reportagem conta com uma foto colorida e ocupa, aproximadamente, 15% do total 

da página. 

 

h) Edição de 09/10/2012: 

P.1 CAPA 

(94) Chamada “Macedo: o drible nas urnas” sobre candidatos eleitos ligados aos 

esportes, encontrada na página 3. A chamada vem destacada em laranja, conta com 

ilustração colorida que identifica o colunista e ocupa, aproximadamente, 3% do total 

da capa. 

 

P.2 

(96) Reportagem sobre os julgamentos em andamento no TSE, que vai analisar os 

recursos de 2.243 candidatos a prefeito e vereador que foram barrados pela Lei da 

Ficha Limpa. Ela conta com box com informações adicionais, além de cores de 

destaque e fotografia. Assim como faz referência direta as eleições no título e ocupa, 

aproximadamente, 18% do total da página.  

 

P. 3 

(97) Coluna de Antônio Carlos Macedo sobre os candidatos que foram eleitos e que 

têm ligação com os esportes. O nome da coluna, “Chamada das Ruas”, vem 

destacado em verde e a ilustração, que identifica o autor, também é colorida. O texto 

ocupa aproximadamente 19% do total da página. 
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P.15 

(100) Charge, colorida, sobre o dia da votação que ocupa, aproximadamente, 6% do 

total da página. 

(101) Charge, colorida, sobre o fim da eleição que ocupa, aproximadamente, 6% do 

total da página. 

(102) Charge, colorida, sobre o lixo eleitoral deixado nas ruas após a eleição que 

ocupa aproximadamente 6% do total da página. 

 

P.32 

(104) Coluna de Sergio Zambiasi sobre o resultado das eleições. A coluna Conta 

com destaques coloridos, assim como a ilustração que identifica o autor. O texto 

ocupa aproximadamente 11% do total de uma página. 

 

i) Edição de 10/10/2012: 

P. 6 

(106) Coluna de Antônio Carlos Macedo sobre a abstenção dos eleitores. O nome 

da coluna, “Chamada das Ruas”, vem destacado em verde e a ilustração, que 

identifica o autor, também é colorida. O texto ocupa aproximadamente 13% do total 

da página. 

 

P. 33 

(108) Citação em reportagem que fala sobre a prisão dos bandidos que balearam 

uma médica e foram soltos por causa de lei eleitoral. A reportagem conta com 

destaques e fotos coloridos e ocupa aproximadamente 34% do total da página. 

 

j) Edição de 11/10/2012: 

P. 2 

(109) Notícia, com referência as eleições, sobre denúncia de compras de votos. 

Conta com informações adicionais em um box e ocupa, aproximadamente, 3% do 

total da página. 

 

4.2.2 Candidatos 
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a) Edição de 01/10/2012: 

P.2 

(5) Notícia sobre os 640 candidatos que não sabem se poderão tomar posse, caso 

eleitos, pois estão com as candidaturas cassadas ou indeferidas. Ela conta com um 

box que explica os motivos disso acontecer. O texto ocupa aproximadamente 3% do 

total da página.  

(6) Citação na notícia sobre o fechamento do congresso, ela aponta como motivo a 

ausência dos candidatos – por estarem envolvidos nas campanhas. O texto não 

contém nenhum tratamento estético analisado nessa pesquisa e ocupa, 

aproximadamente, 1% da página. 

 

b) Edição de 03/10/2012: 

P.24 

(26) História em quadrinhos sobre a fama de mentirosos dos candidatos, fazendo um 

comparativo entre eles e os personagens de uma novela. Essa HQ ocupa 

aproximadamente 6% de uma página e é colorida. 

 

c) Edição de 05/10/2012: 

P. 26 

(53) HQ sobre a má fama dos candidatos. Ela ocupa aproximadamente 6% da 

página e é colorida. 

 

d) Edição de 08/10/2012: 

P.1 CAPA 

(78) Chamada “Os vencedores” traz o logo das eleições e 4 fotos dos candidatos 

eleitos a prefeito das cidades de Caxias, Passo Fundo, Santa Maria e Porto Alegre, 

que faz referência a matérias distribuídas entre as páginas 3 e 11. Ela conta com 

destaques coloridos, assim como as fotos, e ocupa aproximadamente 67% da capa. 

 

P.2 

(79) Charge, colorida, sobre os candidatos eleitos e as promessas que eles fazem 

para ganhar votos que ocupa aproximadamente 9% do total da página. 
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P. 8 

(85) Reportagem, de página inteira, que traz o resultado das eleições a prefeitura 

das capitais dos estados brasileiros. Ela conta com ilustração e gráficos coloridos, 

assim como o logo das eleições e referência direta no título.  

 

e) Edição de 10/10/2012: 

P. 2 

(105) Notícia, com referência direta as eleições no título, que fala sobre os 

candidatos que tentaram a reeleição, no estado, e foram bem sucedidos.  O texto 

ocupa aproximadamente 2% do total da página. 

 

4.2.2.1 Fortunati 

 

a) Edição de 03/10/2012: 

P.6 

(21) Reportagem sobre a denúncia de compras de votos pelo candidato à prefeitura 

de Porto Alegre, José Fortunati. No box vem a explicação do coordenador da 

campanha de Fortunati sobre a denúncia. O texto vem em fundo colorido e traz o 

logo das eleições. Ele ocupa aproximadamente 33% do total da página. 

 

b) Edição de 08/10/2012: 

P.3 

(80) Reportagem, de página inteira, sobre a reeleição de José Fortunati para a 

prefeitura da Capital. Ela conta com o logo das eleições, destaque em cores, 

fotografias e box. Além disso, no canto direto, há uma coluna do tipo “recorte e 

cobre” com as promessas do candidato para que o eleitor possa cobrá-las no futuro. 

 

4.2.2.2. Tarciso Zimmermann 

 

a) Edição de 02/10/2012: 

P.2 

 (14) Notícia sobre a negação da candidatura a prefeitura de canoas por Tarciso 

Zimmermann (PT). O único tratamento estético encontrado foi um box com 

informações adicionais. O texto ocupa aproximadamente 5% do total da página. 
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4.2.3 Serviços 
 

a) Edição de 01/10/2012: 

P.8 

(9) Reportagem que dá informações para quem irá votar. Quem precisa votar, o dia 

da votação, os cargos que serão votados (vereador e prefeito), necessidades 

especiais, documentos, o que é permitido no dia das eleições e o que não é (boca 

de urna) e como justificar. Ela conta com ilustrações e cores. Assim como box com 

informações extras, logo das eleições e o título faz referência direta às eleições. O 

texto ocupa 64%, aproximadamente, do total da página. 

 

b) Edição de 06 e 07/10/2012: 

P.1 CAPA 

(59) Chamada, “O serviço das eleições”, para reportagem com informações úteis 

para o dia da votação, ela se encontra nas páginas 6 e 7. Vem com uma ilustração e 

o texto está em azul. Além disso, conta com uma ilustração e ocupa 2% da página. 

(60) Chamada, “Tem tudo no site do DG”, para reportagem (que está localizada na 

página 11) sobre as informações das eleições que podem ser encontradas no site do 

jornal. Vem com uma ilustração e o texto está em verde. Além disso, ela conta com 

uma ilustração e ocupa 2% da página. 

 

P. 4 

(66) “Memos” com dicas do que pode e o que não pode no dia das eleições. O que 

pode vem na cor verde e o que não pode vem na cor vermelha. O texto ocupa 

aproximadamente 16% do total da página. 

 

P. 6 e 7 

(67) Reportagem com informações gerais para quem estiver com dúvidas sobre as 

eleições como: horários, documentos, telefones, locais, ausência justificada. Além 

disso, vem um box do tipo “recorte e cobre” onde se pode recortar a “cola” para levar 

no domingo. A matéria conta com ilustrações e destaques coloridos, além do logo 

das eleições. Apesar de vir em duas páginas, ela ocupa o equivalente aproximado a 

76% de uma página. 
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P. 11 

(70) Reportagem sobre o site do jornal onde podem ser encontradas informações 

sobre a eleição e acompanhar a apuração dos votos. Ela conta com fotos e box. O 

texto ocupa aproximadamente 18% do total das duas páginas (referente a 

aproximadamente 36% de uma página). 

 

c) Edição de 09/10/2012: 

P.1 CAPA 

(95) Chamada "Não votei, e agora?” da reportagem que instrui as pessoas que não 

votaram, encontrada na página 4. O Texto conta com destaque colorido e, apesar de 

não conter o logo que identifica as eleições, traz um “cabeçalho” em vermelho com a 

palavra “eleições”. Ela ocupa aproximadamente 2% da página. 

 

P. 4 

(98) Reportagem que auxilia o eleitor que não foi votar. No box vem explicações 

sobre as consequências de não justificar. O fundo e destaques no texto são 

coloridos, assim como há referência à eleição no título. O texto ocupa 

aproximadamente 22% do total da página. 

 

4.2.3.1 Trânsito 

 

a) Edição de 06 e 07/10/2012: 

P. 3 

(64) Notícia sobre o trânsito na Capital no dia das eleições, passe-livre, linhas de 

ônibus e ruas bloqueadas. Esse texto vem com um fundo laranja, faz referência às 

eleições no título e ocupa, aproximadamente, 7% da página. 

 

4.2.3.2 Urna eletrônica 

 

a) Edição de 05/10/2012: 

P. 1 CAPA 

(40) Chamada, “O á-bê-cê do voto na urna eletrônica”, para reportagem no interior 

do jornal (página 6) com explicações de como funciona a urna eletrônica. Ela ocupa 

aproximadamente 4% de uma página do jornal e conta com o logo das eleições. 



56 

 

P.6 

(45) Reportagem que instrui o leitor a usar a urna eletrônica em um “passo a passo”. 

No box vem informações de como justificar a ausência. A reportagem ocupa 

aproximadamente 87% da página e conta com fotos de cada etapa do uso da urna 

eletrônica e uma ilustração do título de eleitor.   Além disso, o fundo de parte da 

reportagem está na cor laranja e o título do box vem destacado em verde. O texto 

conta com o logo específico das eleições.  

 

4.2.3.3 Decisão 

 

a) Edição de 02/10/2012: 

P.6 

(16) Reportagem com dicas de como escolher os candidatos como endereços online 

para verificar os candidatos (ficha limpa, transparência Brasil, congresso em foco, 

etc), decisão responsável, tipos de propostas, siga candidato no twitter, etc. Ela 

conta com elementos coloridos como charges e destaque nos textos. Além disso, 

traz o logo das eleições e box explicativos. A matéria ocupa aproximadamente 82% 

do total da página. 

 

b) Edição de 04/10/2012: 

P. 1 CAPA 

(28) Chamada, “Dicas de um veterano vereador”, sobre reportagem no interior do 

jornal (página 4) na qual João Dib, parlamentar há 4 anos, dá dicas de como 

escolher o vereador. Essa chamada contém uma foto do vereador e ocupa 

aproximadamente 7% de uma página. Além disso, ela também conta com o logo 

desenvolvido especificamente para textos referentes às eleições de 2012.  

 

P.4 

(31) Reportagem com dicas do vereador João Antonio Dib de como escolher o 

candidato, aqui também consta uma breve entrevista do vereador e um box com  

explicações e dicas de onde consultar a Lei da Ficha Limpa.  Ela conta com foto do 

vereador e ocupa 67% de uma página. Além disso, também aparece o logo das 

eleições.  
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c) Edição de 05/10/2012: 

P.43 

(57) Coluna de Manoel Soares sobre o poder do voto e de como não se deve apoiar 

os candidatos que tentam comprar votos. O nome da coluna, “Ponto de Vista”, vem 

destacado na cor verde e com uma foto do colunista. O texto ocupa 

aproximadamente 24% do total da página e faz referência direta às eleições do 

título. 

 

4.2.3.4 Atribuição dos cargos 

 

a) Edição de 05/10/2012: 

P. 1 CAPA 

(41) Chamada, “Macedo: escolha bem seu vereador” para a coluna de Antônio 

Carlos Macedo que está inserida no corpo do jornal (página 4) e que fala sobre as 

atribuições do cargo de vereador.  Ela traz a ilustração colorida que representa do 

colunista e ocupa aproximadamente 2% de uma página. 

 

P.4 

(44) Coluna de Antônio Carlos Macedo que fala sobre as atribuições do cargo de 

vereador para que o eleitor não seja “iludido” com falsas promessas. Ela ocupa 

aproximadamente 19% de uma página do jornal. O nome da coluna “Chamada das 

ruas” está na cor verde e nela vem uma ilustração que identifica o colunista. 

 

4.2.3.5 Perfil dos candidatos 

 

a) Edição de 03/10/2012: 

P.4 

(20) Texto de página inteira com o perfil dos candidatos que concorrem a cargos de 

prefeitura na Região Metropolitana (Alvorada, Canoas, Esteio e Sapucaia) com o 

intuito de auxiliar na escolha. Nele se encontra a cidade natal dos candidatos, idade, 

estado civil, profissão, áreas de interesse, etc. Ele conta com a foto de cada 

candidato e destaques de texto em cores. Além disso, traz o logo das eleições e faz 

referência direta do tema no título. 
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b) Edição de 04/10/2012: 

P.8 

(34) Texto de página inteira com o perfil dos candidatos que concorrem aos cargos 

de prefeitura nas regiões metropolitanas (Gravataí e Eldorado do Sul), com o intuito 

de auxiliar na escolha. Nele se encontra a cidade natal dos candidatos, idade, 

estado civil, profissão, áreas de interesse, etc. Este texto ocupa 33% de uma página 

e tem o fundo verde. Ele, também, traz a fotografia de cada candidato. 

 

c) Edição de 05/10/2012: 

P. 8 

(49) Texto de página inteira com o perfil dos candidatos que concorrem a cargos de 

prefeitura nas regiões metropolitanas (Guaíba e Nova Santa Rita) com o intuito de 

auxiliar na escolha. Nele se encontra a cidade natal dos candidatos, idade, estado 

civil, profissão, áreas de interesse, etc. Este texto ocupa 50% de uma página e tem o 

fundo verde. Ele também traz as fotografias de cada candidato e contém o logo das 

eleições. 

 

4.2.3.6 Previsão do tempo 

 

a) Edição de 05/10/2012: 

P.6 

(48) Notícia traz informações de como estará o tempo no dia da votação em todo 

estado para que os leitores se preparem. Como tratamento estético o texto traz no 

título referência direta às eleições e ocupa aproximadamente 5% da página. 

 

4.2.3.7 Debate 

 

a) Edição de 04/10/2012: 

P.4 

(32) Reportagem que explica como será o último debate dos candidatos a prefeito 

de Porto Alegre, antes do primeiro turno das eleições, e como fazer para 

acompanhá-lo.  No box (com fundo verde) vem detalhadamente onde se pode 

assistir, o mediador, os participantes, como será cada bloco, ordem das perguntas, 

ausência e direito a resposta. Esse texto ocupa 33% da página. 
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4.2.4 Propaganda 
 

Para uma melhor visualização, a descrição será exposta no gráfico a seguir 

(Gráfico 4), que mostra o número de propagandas encontradas em cada edição do 

jornal. 

 
Gráfico 4 - Descrição das propagandas 

Fonte: Autora 
 

 

4.2.5 Pesquisa eleitoral 
 

a) Edição de 29 e 30/09/2012: 

P.6 

(2) Reportagem com a pesquisa Ibope realizada em Porto Alegre sobre os 

candidatos a prefeito da cidade. Essa reportagem conta com gráficos e cores. O 

título não faz referência às eleições, mas traz o logo das eleições. Além disso, ela 

conta com um box com informações adicionais sobre a pesquisa. Essa matéria 

ocupa, aproximadamente, 36% do total da página. 

 

b) Edição de 02/10/2012: 

P. 21 

(17) HQ, colorida, sobre pesquisa eleitoral. Ela ocupa aproximadamente 6% do total 

de uma página. 

 

c) Edição de 06 e 07/10/2012: 
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P.4 

(65) Reportagem com a pesquisa Ibope realizada em Porto Alegre sobre os 

candidatos a prefeito da cidade. Essa reportagem conta com gráficos e cores. O 

título faz referência às eleições e traz o logo que faz referência a elas. Além disso, 

ela conta com um box com informações adicionais sobre a pesquisa. Essa matéria 

ocupa, aproximadamente, 44% do total da página. 

 

4.2.6 Vereadores 
 

a) Edição de 04/10/2012: 

P. 1 CAPA 

(29) Chamada, “O listão de quem concorre à Câmara”, da lista de candidatos a 

vereador que se encontra no interior do jornal (página 6). Ela ocupa 

aproximadamente 5% de uma página. 

 

P.6  

(33) Lista de página inteira com o nome, os números, os partidos dos candidatos a 

vereadores da capital e se sua candidatura esta deferida ou indeferida. Além disso, 

o texto conta com o logo das eleições. Nesta página apenas o logo e o box no qual o 

texto vem inserido possuem cor. Sendo assim, essa página não levou a classificação 

de “cores” no tratamento estético. 

 

b) Edição de 06 e 07/10/2012: 

P.1 CAPA 

(61) Chamada, “Listão dos candidatos”, da lista dos candidatos a vereador da capital 

que se encontra nas páginas 8 e 9. Vem com uma ilustração e o texto está em 

vermelho. Além disso, ela conta com uma ilustração e ocupa 2% da página. 

 

P. 8 e 9 

(68) Lista de 2 páginas com os candidatos a vereadores de Porto Alegre. Apesar de 

conter o logo das eleições e demarcação de página em verde, ela não foi 

classificada como se tivesse destaques em cores. 

 

c) Edição de 08/10/2012: 
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P.4 

(81) Lista dos 36 vereadores eleitos na Capital. Todos eles vêm com sua foto, nome 

e partido. Entretanto, os que fazem parte da coligação que apoia o candidato eleito à 

prefeitura, José Fortunati, possuem a fotografia colorida, os demais estão em preto e 

branco. O título faz referência direta à eleição e também contém o logo que faz 

referência a ela. O texto possui fundo em destaque verde e ocupa uma página 

inteira. 

 

P. 9 

(86) Lista de página inteira com o nome, os números de votos recebidos e os 

partidos dos candidatos a vereadores eleitos em Porto Alegre. Além disso, o texto 

conta com o logo das eleições. Nesta página apenas o logo e o box no qual o texto 

vem inserido possuem cor. Sendo assim, essa página não levou a classificação de 

“cores” no tratamento estético. 

 

d) Edição de 09/10/2012: 

P. 11 

(99) Notícia sobre os esportistas que foram eleitos a cargos políticos na eleição. O 

texto vem em fundo laranja e faz referência as eleições no título. Ele ocupa 

aproximadamente 4% do total da página. 

 

4.2.6.1 Deoclides do Gonçalves  

 

a) Edição de 01/10/2012: 

P. 29 

(11) Notícia sobre candidato a vereador, Deoclides da Rosa Gonçalves, que levou 

facadas em Nova Tramandaí. Como tratamento estético somente foi verificado 

referência direta no título. O texto ocupa, aproximadamente, 5% da página. 

 

4.2.7 Programas 
 

a) Edição de 09/10/2012: 

P. 28 



62 

 

(103) Reportagem em forma de “recorte e cobre” das promessas do Prefeito eleito 

em Alvorada que conta com a foto do candidato e destaques em verde, assim como 

referência direta a eleição no título. O texto ocupa aproximadamente 11% do total da 

página. 

 

b) Edição de 10/10/2012: 

P. 32 

(107) Reportagem em forma de “recorte e cobre” das promessas do Prefeito eleito 

em Viamão que conta com a foto do candidato e destaques em verde, assim como 

referência direta a eleição no título. O texto ocupa aproximadamente 19% do total da 

página. 

 

c) Edição de 11/10/2012: 

P. 36 

(111) Reportagem em forma de “recorte e cobre” das promessas do Prefeito eleito 

em São Leopoldo que conta com a foto do candidato e destaques em verde, assim 

como referência direta a eleição no título. O texto ocupa aproximadamente 19% do 

total da página. 

 

4.2.8 Partidos 
 

a) Edição de 08/10/2012: 

P. 23 

(91) Charge, colorida, sobre o partido verde, que ocupa, aproximadamente, 6% do 

total da página. 

 

4.3 Grupo de indicadores 
 

Nesse subcapítulo, serão apresentados os resultados da descrição feita 

considerando os grupos de indicadores apresentados na descrição da metodologia. 
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4.3.1 Localização 
 

Com o objetivo de verificar a disposição dos textos jornalísticos e conteúdos 

publicitários no jornal, foi desenvolvido um quadro (Quadro 3), na qual é possível 

perceber que o jornal Diário Gaúcho concentrou informações sobre as eleições 

principalmente na editoria “Dia-a-dia”, mas também veiculou conteúdo relacionado 

ao tema em outras editorias e também em locais de maior visibilidade como capa e 

contracapa. 
 

Quadro 3  
Número de inserção para cada indicador de localização 

 
Fonte: Autora 

 

As 14 inserções encontradas na capa estão distribuídas em sete edições 

(01/10, 02/10, 04/10, 05/10, 06 e 07/10, 08/10 e 09/10), ou seja, das 11 edições 

analisadas, 64% das capas trazem conteúdos relacionados às eleições. Além disso, 

duas delas foram encontradas na Contra Capa (18% do total do número de edições). 

É importante observar que o Diário Gaúcho aborda o tema eleições em 

editorias que, num primeiro momento, não possuem relação com o tema, como, por 

exemplo, a editoria “Esporte” (Figura 7) que teve 11 inserções – correspondente a 

10% do número total delas. Na editoria “Variedades”, foram encontradas 20 

inserções (18%) e na “Polícia”, oito (7%).  
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Figura 7 - Paixão Tricolor 

Fonte: Diário Gaúcho, edição de 06 e 07/10/2012, p. 13 
 

4.3.2 Tratamento editorial 
 

Com o intuito de verificar o tratamento editorial utilizado nas inserções, foi 

desenvolvido um quadro (Quadro 4), em que se pode notar que a maior parte dos 

conteúdos encontrados no jornal Diário Gaúcho são reportagens, correspondendo a 

21% do total de 91 inserções10. A segunda categoria com maior número de 

inserções, “charge”, corresponde a 16% do total, seguida por “notícia” (15%), 

“chamada” (14%) e “coluna” (11%). As outras categorias – “citação”, “lista”, “perfil” e 

“memos” – totalizaram juntas 21% das inserções. 
 
 

Quadro 4 
Número de inserção para cada indicador de tratamento editorial 

 
Fonte: Autora 

                                            
10 Os conteúdos publicitários foram excluídos dessa etapa.  
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Segundo Marques de Melo (2010), as categorias “notícia” e “reportagem” 

são gêneros que foram classificados como jornalismo informativo, já que descrevem 

ou aprofundam um fato noticiável. Sendo assim, 36% dos conteúdos publicados (ou 

seja, 33 inserções) no período de análise do jornal Diário Gaúcho cumprem a função 

de informar o leitor. 

As categorias “coluna” e “charge” fazem parte da classificação denominada 

jornalismo opinativo, pois incluem textos que fazem uma leitura da realidade. 

Portanto, 27% dos textos (25 inserções) correspondem a essa designação feita por 

Marques de Melo (2010). 

Dentro da mesma classificação feita pelo autor, existe o jornalismo 

interpretativo, que é um modo utilizado para aprofundar a informação com a 

finalidade de relacioná-la com o seu contexto temporal e espacial. Considerando as 

categorias criadas para análise do tratamento editorial, “perfil” foi o único gênero 

detectado, correspondendo a 4% do total das inserções. 

 

4.3.3 Tratamento estético 
 

Para facilitar a visualização dos resultados obtidos na etapa de descrição do 

grupo de indicadores denominado como tratamento estético, foi feito um quadro 

(Quadro 5), no qual é possível verificar o número de ocorrências por categoria11. 
 
 

Quadro 5 
Número de ocorrências para cada indicador de tratamento estético 

 
Fonte: Autora 

 

                                            
11 Os conteúdos publicitários foram excluídos dessa etapa. 
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Ao contrário do que foi apresentado nas etapas de descrições feitas 

anteriormente, esse grupo não possui indicadores excludentes. Isso significa que 

uma inserção pode apresentar mais de um tipo de tratamento estético. Portanto, a 

soma do número de ocorrências não corresponde ao total do número de inserções, 

que é 91. 

O indicador mais encontrado dentro da categoria de tratamento estético foi 

“cores”, já que 79% das inserções apresentaram algum tipo de coloração – resultado 

já esperado, pois é uma característica do jornal popular usar cores em suas páginas. 

Em segundo lugar, está o indicador “ilustração” com 37%. “Logotipo”, que é o 

indicador que compreende as ilustrações desenvolvidas pelo jornal para identificar 

textos relacionados às eleições, teve 28 ocorrências, correspondendo a 31% do total 

de inserções. O indicador “fotografia” apresentou 26 ocorrências, número que 

representa 29% nas inserções. A soma das ocorrências nos indicadores “Box”, 

“Recorte e cobre” e “gráfico” correspondem a 29% das inserções. 

O indicador “título” diz respeito aos textos que possuem alguma palavra 

relacionada diretamente ao tema eleições no título. Portanto, aqui não estão sendo 

considerados conteúdos que, por característica própria, não possuem título, como 

chamadas e charges, por exemplo. Logo, foram encontradas 31 inserções que 

contém esse tratamento estético de 63 textos que podem ser enquadradas dentro do 

indicador em questão. 
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5 INTERPRETAÇÃO 
 

 

Aqui serão apresentados os resultados da etapa de interpretação da análise 

de conteúdo. Primeiramente, serão exibidos os dados coletados em relação ao 

número de páginas que possuem conteúdos relacionados às eleições. Em seguida, 

serão mostrados os resultados encontrados na análise das unidades de informação. 

Posteriormente, serão apresentadas as inferências obtidas a partir da análise dos 

grupos de indicadores. Por fim, será feito o cruzamento dos dados obtidos com o 

objetivo de responder aos problemas de pesquisa apresentados na introdução dessa 

monografia. 

 

5.1 Análise do número de páginas 
 

Por meio da análise dos dados obtidos a partir do número de página com 

conteúdos voltados para o tema eleições, pode-se concluir que – apesar de não ter 

uma editoria voltada especificamente para questões políticas – o jornal Diário 

Gaúcho teve uma grande preocupação em informar o leitor sobre o processo das 

eleições.  

Apesar de ter sido verificada a teoria de Mar de Fontcuberta (1993), na qual 

o discurso jornalístico busca encontrar um fato único (atualidade, acontecimento), 

pode-se notar que o jornal esteve interessado em abastecer seu leitor com 

informações que o ajudassem na decisão do voto. Isso aconteceu em dois 

momentos distintos: período pré-eleitoral, com conteúdos que buscavam fornecer ao 

leitor informações que o preparassem e o incentivassem para as eleições; e período 

pós-eleitoral, com conteúdos voltados ao resultado das eleições, como apuração dos 

votos, candidatos eleitos e projetos políticos. 

De acordo com Gomes (2004), atualmente, o clima de competição que – 

naturalmente – faz parte do processo eleitoral, acaba por adquirir um caráter de 

permanência em função da visibilidade midiática. Isso, segundo o autor, pode 

caracterizar as eleições como intermináveis. O fato de o veículo continuar 

publicando conteúdos sobre o processo eleitoral dias após a votação comprova a 

afirmação do autor. 
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5.2 Análise das unidades de informação 
 

Amaral (2006) afirma que o jornalismo popular possui três características 

importantes – entretenimento, proximidade e utilidade. A partir dos dados 

apresentados no quadro 2, é possível verificar a relevância que o jornal dá ao 

caráter utilidade, pois – conforme foi dito na etapa de descrição – 20% das inserções 

estão relacionadas à categoria de serviços. Essa unidade de informação mostra a 

preocupação que o jornal tem em auxiliar as pessoas quanto ao entendimento e 

importância da participação desse processo. 

Em relação ao caráter de proximidade, o jornal não consegue atender de 

forma totalmente satisfatória os leitores. Isso acontece em função da distribuição do 

Diário Gaúcho (75 municípios), já que esse fator impossibilitaria trazer de forma mais 

específica as informações sobre todos os candidatos e projetos que fazem parte das 

regiões atendidas pelo veículo. Esse fato pode ser comprovado a partir da 

constatação de que não houve ocorrência nas unidades de informação “eventos”, 

que está relacionada aos eventos promovidos por partidos e candidatos; “agenda”, 

que diz respeito aos locais onde os candidatos estarão; e “programas”, que 

apresenta os projetos eleitorais dos políticos, caso sejam eleitos. Por outro lado, a 

unidade de informação “evento eleições” foi a mais recorrente, com 

aproximadamente 50% das inserções, isso mostra que, mesmo com a dificuldade 

apresentada acima, o jornal teve interesse em aproximar o leitor trazendo essas 

informações de modo a tratar as eleições como um evento importante. Além disso, o 

jornal procura estar próximo do seu público-alvo por meio da utilização dos 

personagens e da linguagem, que será analisado mais adiante, pois são fatores que 

dizem respeito ao tratamento editorial. 

Segundo Gomes (2004), o jornalismo impresso também tem em vista a 

perspectiva do lucro. Por isso, considerando a importância do período eleitoral, os 

candidatos e partidos utilizam os espaços publicitários cedidos pelo veículo para se 

promoverem. Como isso afeta diretamente a receita, para o jornal também é 

importante ter esses anúncios fazendo parte do seu conteúdo.  

Considerando a decisão do jornal de publicar conteúdos relacionados aos 

programas dos candidatos apenas após o dia da votação, é possível notar que o 

jornal não teve a intenção de influenciar na decisão do voto, mas sim conscientizar o 
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leitor sobre o seu direito de “cobrar” o cumprimento dos projetos, mesmo que o 

candidato eleito não tenha recebido seu voto. 

O quadro a seguir (Quadro 6) tem como intuito ilustrar o caráter comercial do 

jornal através da análise do número de inserções de conteúdos publicitários em 

cada edição analisada do jornal. 
 

Quadro 6 
Número de inserções de conteúdos publicitários 

 
Fonte: Autora 

 

Podemos notar que o jornal não teve inserções publicitárias na edição do 

final de semana da votação (pois é proibido pelas leis eleitorais), mas nos dias 

precedentes ao pleito, que foram analisados, elas estão inseridas em todos os dias, 

tendo um crescente aumento com a proximidade dele. A porcentagem representada 

faz referência a uma página do jornal. Sendo assim, o dia que as propagandas 

ocupam mais espaço no jornal (o equivalente 1,3 de página) também é referente ao 

último dia que elas são permitidas. É interessante notar, que mesmo após as 

eleições foi encontrada uma ocorrência (Figura 8), na qual o candidato agradece 

pelos votos, seguindo o conceito de “Campanhas permanentes”, de Gomes (2004).  

 

 
Figura 8 - Propaganda política de agradecimento 

Fonte: Diário Gaúcho. Edição de 11/10/2012, p. 26. 
 

5.3 Análise dos grupos de indicadores 
 

5.3.1 Localização 
 

O primeiro grupo de indicadores descrito diz respeito à localização das 

inserções. A capa e a contracapa são importantes elementos, já que trazem 

chamadas sobre os conteúdos inseridos no corpo do jornal, sendo mais um fator 
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para atrair leitores. Como já foi mencionado anteriormente, 64% das capas das 

edições analisadas trazem conteúdos relacionados às eleições. Como esse tema é 

assunto de relevância social, no instante em que o veículo dá destaque a esse tipo 

de tema, colocando-o na capa ou na contracapa, ele demonstra que tem a 

preocupação em trazer informações que auxiliem o leitor na decisão do voto e no 

exercício da cidadania. 

A maioria das inserções foi encontrada na editoria “Dia a Dia” 

(aproximadamente 50%). Apesar de já ser previsto, pois é o local onde o jornal 

indica que estão os assuntos sobre política, é importante notar a preocupação em 

inserir esses conteúdos em uma editorial em que o próprio nome já faz referência ao 

cotidiano das pessoas, incentivando, assim, as pessoas que não estão tão ligadas 

ao tema a se aproximarem dele.  

Quando o jornal opta por abordar o tema eleições em editorias que não 

possuem relação direta com esse tema, pode-se inferir que o objetivo desse tipo de 

veiculação é que o leitor esteja inteirado sobre o processo eleitoral, mesmo que ele 

não esteja lendo o jornal com o intuito de se informar sobre as eleições. Um motivo 

que pode explicar esses acontecimentos é o fato de que as eleições no Brasil são 

obrigatórias; o eleitor não tem como não participar desse processo. Por isso, o jornal 

apresenta conteúdos que informem e que também conscientizem o leitor sobre seus 

deveres como cidadão. 

 

5.3.2 Tratamento editorial 
 

O jornalismo informativo, ou seja, aquele que tem como objetivo principal 

informar, e como metas a objetividade e a imparcialidade, é a vertente dessa área da 

comunicação que mais tem ocorrências no jornal. Isso foi verificado pelo alto número 

de reportagens e notícias encontradas no período analisado. Conforme foi dito na 

etapa de descrição da análise de conteúdo, foram contabilizadas 33 inserções que 

podem ser enquadradas dentro dessa classificação do jornalismo. 

Por outro lado, o jornal Diário Gaúcho também se utiliza de outra aplicação 

do jornalismo, aquela que possui o caráter opinativo. A principal característica dessa 

vertente é de fazer o papel de conselheiro do leitor, agregando explicações e tirando 

conclusões. Apesar de ter menor número de ocorrências em relação ao jornalismo 
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informativo, essa vertente ocupa 27% dos textos relacionados ao processo eleitoral 

nas edições selecionadas para a análise. 

Portanto, tendo em vista essas duas colocações, pode-se inferir que o jornal 

tem a preocupação de disponibilizar a informação “neutra”, mas também de 

apresentar ao leitor algum tipo de posicionamento em relação às eleições. No 

entanto, a partir dessa análise não é possível afirmar se o veículo teve ou não a 

intenção de influenciar o cidadão na sua decisão do voto, afinal, charges e colunas – 

textos que possuem caráter opinativo – abordam temas diversos sobre eleições. 

Além dessas duas classificações, existe o jornalismo interpretativo, que dá 

subsídios para que o leitor possa analisar criticamente a realidade. O gênero “perfil”, 

que se enquadra nessa descrição, foi a única ocorrência encontrada no período 

analisado. Esse tipo de publicação cumpre uma das características determinadas 

por Amaral (2006), a de proximidade, que não pode ser vista apenas por seu caráter 

geográfico. A utilização de personagens, como acontece no perfil da Família Souza 

(Figura 9), permite que o veículo esteja mais próximo ao seu público, pois aborda 

questões psicológicas (FONTCUBERTA, 1993). No caso do jornal Diário Gaúcho, 

essa característica é estabelecida – mesmo que não totalmente satisfatória – pela 

localização geográfica, mas principalmente pelo fator cultural. Isso acontece a partir 

do momento em que o veículo mostra personagens como nucleadores do texto 

jornalístico, utilizando uma linguagem adequada ao público leitor. 
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Figura 9 - Perfil da Família Souza 

Fonte: Diário Gaúcho, edição de 06 e 07/10/2012, p. 10-11. 
 

5.3.3. Tratamento estético 
 

Uma das características do jornal Diário Gaúcho é a utilização de recursos 

gráficos. O veículo tem como diferencial a impressão em cores, com diversas 

imagens que ilustram os conteúdos publicados no jornal. Sendo assim, pode-se 

afirmar que o Diário Gaúcho segue a tendência estética do jornalismo popular 

impresso, apresentada na etapa da pesquisa teórica desse trabalho. 

Considerando que o jornal não possui uma editoria específica para tratar de 

assuntos ligados ao processo eleitoral, foi desenvolvido um logotipo para que o leitor 

pudesse identificar o tema quando citado no jornal. Esse recurso se apropria de 

elementos já conhecidos pelo leitor, criando a identificação do tema e de aspectos 

culturais. As cores e os formatos geométricos utilizados na bandeira nacional 

brasileira estão – de certa forma – representados no logotipo. Igualmente, o veículo 

insere na ilustração elementos que remetem ao processo eleitoral. A urna eletrônica, 

que é referência nos sistemas de votação mundiais12, compõe o logotipo, 

                                            
12 Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/biometria-e-urna-eletronica.  
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estabelecendo rápida identificação da ilustração com o tema. A utilização desse 

recurso gráfico confirma a teoria de Weber (2000), de que a mídia adequa o 

momento eleitoral para a sua linguagem, criando seu próprio espetáculo. Conforme 

dito anteriormente, Gomes (2004) explica que os meios de comunicação, por 

possuírem o caráter de representatividade, não podem deixar de cobrir um 

acontecimento como esse, pois se trata de interesse da sociedade civil. Portanto, já 

que a mídia precisa participar desse processo, ela o faz conciliando o tema à sua 

própria linguagem. 

Outro recurso desenvolvido pelo Diário Gaúcho e que teve adequação nas 

eleições foi denominado para essa pesquisa como “recorte e cobre” (Figura 10). 

Essa estratégia se baseia em outro artifício já utilizado pelo veículo. O “junte e 

ganhe” (Figura 11) foi criado com o objetivo de fidelizar os leitores, utilizando a 

mecânica de acumulação dos selos impressos na capa do jornal para troca de 

produtos promocionais. Seguindo a mesma lógica, o “recorte e cobre” são 

publicações feitas em forma seriada, com o objetivo de auxiliar e incentivar o leitor 

nas cobranças dos cumprimentos dos projetos dos candidatos eleitos. 

 
Figura 10 - Recorte e cobre 

Fonte: Diário Gaúcho, edição de 11/10/2012, p. 36. 
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Figura 11 - Junte e ganhe 

Fonte: Diário Gaúcho. 
 

Pode-se dizer que o jornal adota a apresentação adequada ao seu público-

alvo, já que – conforme Bernardes (2004, p. 175) – este assimila com maior 

facilidade a comunicação icônica do que a linguagem verbal escrita, pois não está 

acostumado com esse tipo de leitura. 

 

5.4 Cruzamento de dados 
 

Através do cruzamento de dados, apresentado no quadro (Quadro 7), 

podemos verificar a distribuição dos tratamentos estéticos utilizados em cada 

classificação do texto jornalístico. 
 

Quadro 7 
Tratamentos estéticos utilizados em cada classificação do texto jornalístico 

 
Fonte: Autora 

 

 Por meio dela, é possível notar que o jornal usa o tratamento estético em 

100% dos textos opinativos e interpretativos encontrados, já no informativo foi 

utilizado esse tratamento em 79% das ocorrências. Apesar de ser possível constatar 

que o jornal teve preocupação em dar esse tratamento aos seus conteúdos – 95% 

das inserções contém algum tipo tratamento estético –, podemos inferir que o DG 

busca passar sua opinião através de forma mais lúdica, com imagens e fotos, já que 

88% delas utiliza algum tipo de ilustração.  

 Seguindo a linha de análise a partir do tratamento editorial, foram analisados 

os locais onde mais aparece o logotipo criado pelo jornal para identificar os assuntos 

relacionados às eleições de 2012 (Quadro 8). 
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Quadro 8 
Locais onde aparece o logotipo de eleições 

 
Fonte: Autora 

 

Sendo possível afirmar que essa ilustração específica tem sua maior 

concentração (71%) no editorial “Dia a Dia”, local onde o jornal destina a questões 

políticas. Entretanto, também foram encontradas essas identificações na editoria 

“Esporte” e na Capa, mas com menor incidência (14%). Concomitantemente, o 

tratamento estético é utilizado para dar destaques aos temas que abordam as 

eleições, notando os altos índices de inserções com tratamento estético, (entre 88% 

e 100%), como podemos ver nos quadros a seguir (Quadros 9 e 10).  

 
 

Quadro 9 
Unidades de informação versus tratamento estético 

 
Fonte: Autora 

 
Quadro 10 

Unidades de informação versus tratamento estético em percentual 

 
Fonte: Autora 
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A partir da descrição e classificação dos locais também foi possível verificar o 

tratamento editorial utilizado em cada área do jornal. Diante dessa análise foi 

verificado que 94% das inserções encontradas na edição “Variedades” são de 

caráter opinativo (charge e coluna), já que essa área do jornal é destinada ao 

entretenimento. Outra constatação possível é de que o jornal insere conteúdos 

relacionados à política em outras editorias que num primeiro momento não têm 

relação com o tema (editoria Esportes), para induzir o leitor a se inteirar do assunto, 

mesmo quando este está lendo o jornal sem esse intuito. Ele utiliza os “Memos” para 

realizar esta estratégia e cumprir sua função de inserir as pessoas que não estão 

interessadas no assunto a se importar no exercício da cidadania através do voto.  

 Os próximos quadros mostram a relação entre as unidades de informação e 

suas localizações (Quadros 11 e 12). 
 

 
Quadro 11 

Unidades de informação versus localização 

 
Fonte: Autora 

 
Quadro 12 

Unidades de informação versus localização em percentual 

 
Fonte: Autora 
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Notamos, assim, que 100% das inserções que são especialmente destinadas 

aos programas dos candidatos estão na editoria “Polícia”, sendo possível inferir que 

o jornal entende como interesse fundamental do leitor que os projetos dos 

candidatos deem conta de questões ligadas a violência urbana. É pertinente lembrar 

que essas inserções recebem o tratamento estético no formato de “Recorte e Cobre” 

incentivando o leitor, mais uma vez, a exercer sua cidadania não somente com o 

voto, mas durante todo o mandato dos candidatos eleitos.  

Com o intuito de verificar o interesse do jornal na publicidade e como ela está 

inserida na distribuição física, foi desenvolvido o quadro seguinte, que mostra essa 

relação (Quadro 13).  
 

Quadro 13 
Localização de publicidade 

 
Fonte: Autora 

 

Podemos notar que as inserções publicitárias, ao contrário dos outros 

conteúdos ligados ao tema, estão distribuídas em todo o jornal, com exceção da 

Contracapa e da editoria “Polícia”. Isso se dá ao fato de que as outras unidades de 

informação são distribuídas conforme o jornal entende por interesse da comunidade 

civil. Já as inserções publicitárias, que são custeadas pelos partidos e candidatos, 

não têm interesse em fazer ligação da sua imagem com conteúdos negativos como 

a violência urbana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os estudos que envolvem os laços entre política e comunicação fazem-se 

absolutamente importantes, pois englobam uma série de questões de interesse 

público: os direitos civis, a legitimidade do poder, o papel da mídia. Na 

contemporaneidade, os meios de comunicação sofreram mudanças. A internet 

tornou-se um importante canal para busca de informações. No entanto, as mídias 

tradicionais continuam sendo grandes fontes de conteúdo para a sociedade. Tendo 

isso em vista, é possível perceber o quão relevante é analisar como um jornal de 

massa aborda as eleições no período que abraça o dia da votação no Brasil. 

Prevedello (2012) afirma que os anos 1990 apresentam um cenário 

favorável para a renovação na mídia impressa nacional. Segundo a autora,  
as mudanças econômicas possibilitaram a consolidação um público 
consumidor potencial de informação na classe C, que até então não estava 
entre os habituais leitores de jornais impressos; o desafio lançado pela 
expansão da Internet, que trouxe mudanças na linguagem de apelo ao 
espectador; e o momento internacional, em que grandes empresas na 
Europa e América Latina lançam periódicos condensados, com linguagem 
mais direta, sucinta e apelo visual mais forte, são elementos que, 
conjuntamente, proporcionam o surgimento de uma nova proposta no 
jornalismo impresso. 
 

O jornalismo popular ganhou espaço e conquistou público, através dos 

recursos gráficos e do conteúdo de caráter cotidiano. O Diário Gaúcho, objeto de 

pesquisa desse estudo, foi escolhido por seu aspecto popular, mas também por não 

possuir uma editoria voltada exclusivamente para os assuntos ligados à política. O 

"jornal da maioria", forma como o próprio veículo se denomina, atinge mais de um 

milhão de leitores no estado do Rio Grande do Sul. O Diário Gaúcho, em 13 anos, se 

consolidou como um dos jornais mais lidos. Apesar de não se tratar de um estudo 

voltado para a recepção, esse dado comprova a importância de se analisar o 

conteúdo publicado pelo veículo. 

Para atingir os objetivos propostos por essa pesquisa, foi escolhida a técnica 

de análise de conteúdo. Para isso, foi desenvolvido um quadro que atendesse os 

elementos a serem analisados estabelecidos para o estudo: número de páginas, 

unidades de informação e grupos de indicadores (localização, tratamento editorial e 

tratamento estético). Essa ferramenta possibilitou que as análises pudessem ser 

feitas separadamente, mas também sob um olhar holístico. 
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Por meio da análise realizada, pode-se dizer que o Diário Gaúcho, apesar de 

não ter uma seção voltada especificamente para os assuntos relacionados à política, 

realizou uma cobertura das eleições, dando relevância ao acontecimento, mas 

sempre mantendo o tratamento estético do jornal popular e mantendo sua 

linguagem, a qual o leitor já está habituado. 

Além disso, vale ressaltar que o veículo procurou ir além do jornalismo 

informativo, publicando conteúdos de caráter opinativo e também interpretativo. Este 

em menor escala, mas de grande importância, já que aproxima o evento dos leitores 

através dos perfis que foram trazidos, como, por exemplo, da família Souza. O jornal 

procurou criar uma identidade para o tema eleições e, de alguma maneira, abordá-lo 

em diferentes textos. Mais do que trazer informações, o jornal buscou mostrar para o 

leitor seus direitos e deveres como cidadão, incentivando-o a votar conscientemente 

e a cobrar dos candidatos eleitos suas promessas. Portanto, é possível afirmar que o 

Diário Gaúcho atinge a função de informar, mas também de educar seu público. 

Este pequeno estudo sugere possibilidades de novas pesquisas, como já foi 

dito, como uma análise mais aprofundada das capas do jornal e das publicidades 

inseridas. Além disso, é interessante que seja realizado uma pesquisa comparando 

as coberturas dos jornais populares e os de referência, pois talvez esse consiga 

realizar mais efetivamente uma abordagem de serviço das eleições que os de 

referência, por seu caráter de utilidade e instrução social. 

A atividade de relações públicas (RP), apesar de não trabalhar diretamente 

com a criação de conteúdos para um jornal, possui várias vertentes relacionadas à 

política. O profissional de RP precisa enxergar a relação entre comunicação e o 

tema em questão para além do marketing e assessoria políticos. A área de relações 

públicas necessita dar atenção para as questões que envolvem a sociedade como 

um todo; se conseguir perceber como os sistemas sociais estão organizados numa 

visão macro será muito mais fácil quando precisar analisar determinados públicos 

em uma perspectiva micro. Acompanhar tendências é umas dos fatores que 

possibilita que o RP possa pensar estrategicamente. Portanto, esse estudo diz 

respeito à área da comunicação como um todo, mas precisa ser visto com olhares 

diferenciados pelas relações públicas. 
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Edição de 29 e 30/10/2013, p.11 
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1 4,0 PROPAGANDA 30/9 3 16,97% X X X
2 7,0 PESQUISA ELEITORAL 30/9 6 36,36% X X X X X X
3 4,0 PROPAGANDA 30/9 10 e 11 13,33% X X
4 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 1/10 1 2,42% X X
5 2,0 CANDIDATOS 1/10 2 3,03% X X X
6 2,0 CANDIDATOS 1/10 2 1,21% X X
7 4,0 PROPAGANDA 1/10 3 38,79% X X X X
8 4,0 PROPAGANDA 1/10 6 10,91% X X X
9 3,0 SERVIÇOS 1/10 8 63,64% X X X X X X X X
10 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 1/10 20 6,06% X X X X
11 8,1 DEOCLIDES GONÇALVES 1/10 29 4,85% X X
12 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 2/10 1 4,85% X X X X
13 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 2/10 2 9,09% X X X X
14 2,2 TARCISO ZIMMERMANN 2/10 2 5,45% X X X
15 4,0 PROPAGANDA 2/10 3 6,06% X X X
16 3,3 DECISÃO 2/10 6 81,82% X X X X X X
17 7,0 PESQUISA ELEITORAL 2/10 21 6,06% X X X X
18 4,0 PROPAGANDA 2/10 21 2,42% X X X
19 4,0 PROPAGANDA 3/10 3 35,15% X X X X
20 3,5 PERFIL DOS CANDIDATOS 3/10 4 100,00% X X X X X X
21 2,1 FORTUNATI 3/10 6 33,33% X X X X X
22 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 3/10 8 19,39% X X X X X
23 4,0 PROPAGANDA 3/10 8 13,33% X X X
24 4,0 PROPAGANDA 3/10 17 13,33% X X X
25 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 3/10 17 12,73% X X X X
26 2,0 CANDIDATOS 3/10 24 6,06% X X X X
27 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 3/10 24 6,06% X X X X
28 3,3 DECISÃO 4/10 1 7,27% X X X X X
29 8,0 VEREADORES 4/10 1 4,85% X X X
30 4,0 PROPAGANDA 4/10 3 12,12% X X X
31 3,3 DECISÃO 4/10 4 66,67% X X X X X X X
32 3,7 DEBATE 4/10 4 33,33% X X X X
33 8,0 VEREADORES 4/10 6 100,00% X X X X X
34 3,5 PERFIL DOS CANDIDATOS 4/10 8 33,33% X X X X X
35 4,0 PROPAGANDA 4/10 10 20,61% X X X
36 4,0 PROPAGANDA 4/10 13 13,33% X X X
37 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 4/10 22 6,06% X X X X
38 4,0 PROPAGANDA 4/10 22 13,33% X X X
39 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 4/10 33 4,85% X X X
40 3,2 URNA ELETRÔNICA 5/10 1 4,24% X X X
41 3,4 ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 5/10 1 1,82% X X X X
42 4,0 PROPAGANDA 5/10 1 13,33% X X X
43 4,0 PROPAGANDA 5/10 3 55,76% X X X X
44 3,4 ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 5/10 4 19,39% X X X X X X
45 3,2 URNA ELETRÔNICA 5/10 6 86,67% X X X X X X X X
46 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 5/10 6 4,85% X X
47 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 5/10 6 6,06% X X X
48 3,6 PREVISÃO DO TEMPO 5/10 6 4,85% X X X
49 3,5 PERFIL DOS CANDIDATOS 5/10 8 50,00% X X X X X X
50 4,0 PROPAGANDA 5/10 12 21,21% X X X
51 4,0 PROPAGANDA 5/10 14 15,76% X X X
52 4,0 PROPAGANDA 5/10 20 10,30% X X X
53 2,0 CANDIDATOS 5/10 26 6,06% X X X X
54 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 5/10 26 6,06% X X X X
55 4,0 PROPAGANDA 5/10 26 13,33% X X X
56 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 5/10 40 24,24% X X X X X
57 3,3 DECISÃO 5/10 43 24,24% X X X X X
58 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 1 53,33% X X X X X
59 3,0 SERVIÇOS 6/10 1 1,82% X X X X
60 3,0 SERVIÇOS 6/10 1 1,82% X X X X
61 8,0 VEREADORES 6/10 1 1,82% X X X X
62 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 2 1,82% X X
63 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 3 19,39% X X X X X X
64 3,1 TRÂNSITO 6/10 3 7,27% X X X X
65 7,0 PESQUISA ELEITORAL 6/10 4 43,64% X X X X X X X
66 3,0 SERVIÇOS 6/10 4 16,36% X X X
67 3,0 SERVIÇOS 6/10 6 e 7 76,36% X X X X X X X X X
68 8,0 VEREADORES 6/10 8 e 9 200,00% X X X X X
69 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 10 e 11 90,00% X X X X X X X
70 3,0 SERVIÇOS 6/10 11 36,36% X X X X X X
71 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 13 16,97% X X X X
72 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 13 16,97% X X X
73 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 14 33,33% X X X X
74 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 15 33,33% X X X
75 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 18 100,00% X X X X X
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76 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 19 29,09% X X X X X
77 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 6/10 20 16,36% X X X X
78 2,0 CANDIDATOS 8/10 1 66,67% X X X X X
79 2,0 CANDIDATOS 8/10 2 9,09% X X X X
80 2,1 FORTUNATI 8/10 3 100,00% X X X X X X X X
81 8,0 VEREADORES 8/10 4 100,00% X X X X X X X
82 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 6 66,67% X X X X X X
83 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 6 22,22% X X X
84 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 6 11,11% X X X X
85 2,0 CANDIDATOS 8/10 8 100,00% X X X X X X X X X
86 8,0 VEREADORES 8/10 9 100,00% X X X X X
87 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 10 e 11 200,00% X X X X X
88 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 12 19,39% X X X X
89 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 16 33,33% X X X X X
90 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 23 6,06% X X X X
91 10,0 PARTIDOS 8/10 23 6,06% X X X X
92 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 23 6,06% X X X X
93 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 8/10 33 14,55% X X X X
94 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 9/10 1 3,03% X X X X
95 3,0 SERVIÇOS 9/10 1 2,42% X X X
96 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 9/10 2 18,18% X X X X X
97 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 9/10 3 19,39% X X X X X
98 3,0 SERVIÇOS 9/10 4 21,82% X X X X X X
99 8,0 VEREADORES 9/10 11 3,64% X X X X

100 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 9/10 15 6,06% X X X X
101 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 9/10 15 6,06% X X X X
102 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 9/10 15 6,06% X X X X
103 9,0 PROGRAMAS 9/10 28 10,91% X X X X X X
104 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 9/10 32 10,91% X X X X
105 2,0 CANDIDATOS 10/10 2 2,42% X X X
106 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 10/10 6 12,73% X X X X
107 9,0 PROGRAMAS 10/10 32 19,40% X X X X X X
108 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 10/10 33 33,93% X X X X
109 1,0 EVENTO ELEIÇÕES 11/10 2 3,03% X X X X
110 4,0 PROPAGANDA 11/10 26 13,33% X X X
111 9,0 PROGRAMAS 11/10 36 19,40% X X X X X
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