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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo geral identificar as transformações gráficas e editoriais do jor-

nal Diário Popular de Pelotas no período de 1890 a 2016, tensionando como estas se relaci-

onam com o caráter local do periódico e as mudanças contextuais e tecnológicas que incidem 

sobre a publicação. Os procedimentos metodológicos baseiam-se no modelo apresentado por 

Fonseca, Gomes e Campos (2016) para investigações no âmbito da história do design a partir 

de materiais impressos. Abrangem a aproximação do pesquisador do contexto sócio-histórico 

do impresso a partir de pesquisa bibliográfica e documental e análise gráfica do periódico em 

si. O corpus de análise é composto das edições de aniversário do jornal publicadas a cada 

início de década, além de outras 5 edições consideradas relevantes no levantamento de pré-

análise realizado, o que resultou em total de 18 edições, avaliadas em seus aspectos editoriais 

(capa, editorias, colunas e seções especiais, suplementos e cadernos especiais) e gráficos (su-

porte, formato, grid, o nome do jornal, tipografia e imagens). Observa-se que a construção da 

identidade editorial e gráfica do jornal está associada a princípios do jornalismo local regional 

e volta-se para o âmbito de circulação do periódico – Pelotas e cidades em seu entorno. A 

organização editorial em seções e colunas especiais bem como a hierarquia de informações 

que priorizam o noticiário local (com a maior editoria, com cadernos especiais ou com espa-

ços de destaque) dão visibilidade a estes princípios. Ao longo do período avaliado, tem-se uma 

consistência editorial e gráfica, ainda que o jornal passe por adaptações relacionadas a mu-

danças tecnológicas e contextuais. Estas mudanças são explicitadas aos leitores como estra-

tégia para renovar o contrato de leitura entre o periódico e seu público, especialmente nas 

edições de aniversário do jornal, onde a publicação conta e reconta sua história, reafirmando 

seu papel na comunidade em que circula. 

 

Palavras-chave: História da imprensa; design de jornais; Diário Popular de Pelotas; pro-

jeto gráfico e editorial; jornalismo local regional. 



 

ABSTRACT 

The general objective of the research is to identify the graphic and editorial transformations 

of the newspaper Diário Popular de Pelotas between 1890 and 2016, tensioning how these 

relate to the local character of the journal and the contextual and technological changes that 

affect the publication. The methodological procedures are based on the model presented by 

Fonseca, Gomes and Campos (2016) for investigations into the history of design from printed 

materials. It covers the researcher's approach to the socio-historical context of the print from 

bibliographical and documentary research and graphic analysis of the journal itself. The cor-

pus of analysis is composed of the newspaper's anniversary editions published at the begin-

ning of each decade, as well as five other issues considered relevant in the pre-analysis survey, 

which resulted in a total of 18 editions, evaluated in their editorial aspects (covers, sections, 

columns and special pages, inserts and supplements) and graphic aspects (support, format, 

grid, newspaper name, typography and images). It can be observed that the construction of 

the editorial and graphic identity of the newspaper is associated with the principles of lo-

cal/regional journalism, and turns to the scope in which it circulates – Pelotas and its sur-

rounding cities. The editorial organization in special sections and columns, as well as the 

hierarchy of information that prioritizes the local news (with the largest section, supplements 

or with prominent spaces) lends visibility to these principles. Throughout the evaluated pe-

riod, there is an editorial and graphic consistency, although the newspaper goes through ad-

aptations related to technological and contextual changes. These changes are made explicit 

to readers as a strategy to renew the contract of reading between the paper and its public, 

especially in the newspaper's anniversary editions, where the publication tells and recounts 

its history, reaffirming its role in the community in which it circulates. 

 

  

Keywords: Press history; newspaper design; Diário Popular de Pelotas; graphic and edito-
rial design; local/regional news. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 27 de agosto de 2017, o Diário Popular1 completou 127 anos de existência. Um 

jornal produzido em Pelotas, onde circula, cidade localizada ao sul do estado do Rio 

Grande do Sul, distante em torno de 260 km da capital Porto Alegre. A publicação vem 

recebendo a atenção de leitores que foram alterando seus hábitos de consumo de infor-

mação ao longo dos anos, atravessou mudanças significativas de contexto – econômicas, 

políticas e sociais – e contemporaneamente se alinha às intensivas transformações asso-

ciadas ao cenário de convergência midiática. Sua linha editorial foi capaz de adaptar-se 

ao longo do tempo, tendo em vista um público que também acompanha veículos da 

grande imprensa, cada vez mais acessíveis mesmo em localidades distantes dos grandes 

centros e que, na atualidade, informa-se por meio de uma diversidade de plataformas de 

acesso mediadas pelas tecnologias digitais e em rede. 

Em diversas áreas e por incontáveis vezes, um periódico com tanto tempo de exis-

tência é comumente tratado como fonte de pesquisa (BANDEIRA; RAMIL; NEVES, 

2016). Na área da História, da Educação, da Sociologia e das Ciências Políticas, não raro, 

os jornais são tidos como fontes de informações. Mas, para além disso, no campo da Co-

municação, é válido analisar uma publicação, entre outros aspectos, em sua forma edito-

rial e gráfica, observando como esta repercute e inscreve modos de produção, práticas 

editoriais, institucionais e comerciais no âmbito jornalístico, registrando materialmente 

transformações mais amplas da sociedade em que se insere, especialmente em se tratando 

de um jornal de interior. O caráter local do DP possibilita colocar em perspectiva carac-

terísticas específicas do jornal em relação ao que é desenvolvido nos grandes centros ur-

banos do país, tensionando a construção de uma identidade gráfica que se constitui 

                                                   
1 “Diário” ou simplesmente “DP” serão variações empregadas como sinônimos para evitar repetições do mesmo termo. 
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singularmente e, ao mesmo tempo, identifica-se com os elementos que configuram o jor-

nal como um meio. Assim, a trajetória de um jornal centenário e o desenvolvimento de 

uma identidade editorial e gráfica são o tema desta pesquisa, que tem como objeto o Di-

ário Popular de Pelotas em suas diferentes fases (1890-2016). 

Foi a atuação junto ao projeto de pesquisa Memória Gráfica de Pelotas: 100 anos 

de design2, que nos levou, inicialmente, a elencar o Diário Popular como objeto de pes-

quisa. Ao longo dos últimos sete anos, mediante esta investigação – que lida com objetos 

gráficos editoriais produzidos na cidade de Pelotas-RS ao longo do tempo, e relaciona-se 

intimamente com nossa área de atuação acadêmica com foco em design editorial – foi 

possível conversar com profissionais envolvidos e atuantes na empresa3, realizar a repro-

dução de algumas edições relevantes e visualizar, mesmo que de forma então incipiente, 

as mudanças no projeto gráfico do periódico ao longo de seus mais de 120 anos de atua-

ção. Além disso, pode-se analisar até que ponto suas alterações e atualizações acompa-

nharam o desenvolvimento da imprensa e do design de periódicos no estado e no país. 

Tivemos a oportunidade de atuar, ainda, junto à equipe de diagramação deste veí-

culo e participar diariamente das rotinas da redação entre os anos de 2007 e 2009, fa-

zendo parte da elaboração do projeto gráfico e editorial lançado por oportunidade do 

aniversário de 119 anos do jornal em agosto de 2009. Tal experiência nos fez conhecer os 

processos que envolvem a veiculação de informação através das páginas impressas de um 

periódico de circulação diária. Para além do arranjo visual das páginas em determinado 

formato, existe todo um conjunto de restrições e demandas impostas ao seu processo de 

produção, que envolvem aspectos institucionais, comerciais, editoriais e tecnológicos. 

Filiado à Associação Nacional de Jornais (ANJ), o Diário Popular foi fundado por 

Theodósio Menezes, em agosto de 1890, como órgão do então Partido Republicano Rio-

grandense. Em sua longa trajetória, passou por três grandes fases consolidadas e regis-

tradas em edições históricas do jornal, que hoje é um dos mais antigos diários com 

circulação praticamente ininterrupta no país, e iniciou, a partir de 2016, uma quarta fase, 

com sua inserção de forma mais estruturada em múltiplas plataformas. As três primeiras 

                                                   
2 O projeto de pesquisa, lotado no colegiado dos cursos de Design Gráfico e Digital da Universidade Federal de Pelotas, 
foi instituído com tal configuração, em 2010, sob a coordenação do Prof. Dr. Fernando Igansi. A proposta, hoje trans-
formada no grupo de pesquisa Memória Gráfica: design, tradição e sociedade (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho-
grupo/6587685117077488), agrega os esforços de diversos professores e colaboradores que têm como objetivo a 
constituição de uma memória gráfica local, por meio de produtos gráficos de relevância no âmbito de Pelotas. Produ-
ções e eventos do grupo podem ser consultados em http://wp.ufpel.edu.br/memoriagraficadepelotas/. Cabe salientar, 
ainda, que o projeto mantém um vínculo permanente de colaboração com o grupo Memória Gráfica Brasileira 
http://www.memoriagraficabrasileira.org/. 
3 A entrevista com o ex-diretor Clayr Rochefort, em 2010, um dos antecedentes desta pesquisa, nos deu acesso a seu 
acervo pessoal de edições do Diário Popular, ponto de partida das reproduções que servem como fontes do levanta-
mento acerca da história do periódico. 

http://wp.ufpel.edu.br/memoriagraficadepelotas/
http://wp.ufpel.edu.br/memoriagraficadepelotas/
http://www.memoriagraficabrasileira.org/
http://www.memoriagraficabrasileira.org/
http://www.memoriagraficabrasileira.org/
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fases são apontadas pela própria publicação em pelo menos duas edições especiais. Pri-

meiro, na Edição Documento (DIÁRIO POPULAR, 15 e 16/11/1980), o jornal destacou 

sua primeira fase, como órgão republicano, de sua fundação até o ano de 1938. E a partir 

de então, sua condição de “órgão de interesses gerais”. Já a Edição Centenária (DIÁRIO 

POPULAR, 25/08/1990), que circulou dez anos depois, identificou três fases distintas, 

com uma pequena divergência quanto à edição anterior: em 1990, o jornal considerou 

encerrada a primeira fase, não em 1938, mas em 1937, quando mesmo mantendo sua cir-

culação, deixou de identificar-se como órgão republicano, como se observará no capítulo 

2. A segunda fase manteve-se até o ano de 1984, quando se iniciou a terceira fase nomi-

nada pelo próprio jornal como de “atualização tecnológica”. Consideramos, nesta pes-

quisa, que tal etapa se manteve até junho de 2016, e foi dividida em dois momentos: o 

primeiro de 1984 até 2009, quando foi lançado novo projeto gráfico e editorial, contem-

plando também um novo site, perfis nas redes sociais e a formação de uma equipe exclu-

siva para web, e um segundo, a partir de agosto de 2009, que culminou com novas 

mudanças editoriais e gráficas que deram início à quarta e última fase, “multiplataforma”, 

que apresenta, para além do redesign do site e do jornal impresso, o lançamento de um 

app para dispositivos móveis, disponível desde junho de 2016. 

Segundo dados do Censo (IBGE, 2010), Pelotas possui 328.275 habitantes4, dos 

quais 82.069 (25%) alegam não serem leitores de jornal impresso, enquanto 246.206 afir-

mam manter o hábito, ainda que esporadicamente (METHODUS, 2014). Tais dados com-

põem uma pesquisa encomendada pela Associação dos Diários do Interior do RS (ADI)5 

e mostram que, em 20146, dentre os leitores de jornais na cidade, 88% deles costumavam 

ler, com maior frequência, o Diário Popular, enquanto 18,3% liam o Diário da Manhã 

(jornal também produzido localmente), seguidos por 17,7% que afirmavam preferir a Zero 

Hora e 3,7% que liam principalmente o Correio do Povo (METHODUS, 2014). Essa pre-

ferência expressiva dos leitores da cidade pelos jornais locais, especialmente pelo Diário 

Popular, somada à trajetória histórica do veículo, também evidencia sua relevância como 

objeto de estudo. Todavia, ainda que a maioria dos leitores prefira, segundo a pesquisa 

Methodus (2014), acessar o jornal a partir de sua versão impressa (87,8% dos entrevista-

dos), é crescente o número de leitores que acessa o jornal a partir da internet (de 12,9% 

                                                   
4 De acordo com dados do IBGE, a população estimada de Pelotas, em 2017, é de 344.385 pessoas. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pelotas/panorama. Acesso em: 17 jan. 2018. 
5 A Pesquisa com leitores de jornal em Pelotas, encomendada pela ADI ao Instituto Methodus em março de 2014, 
buscou mapear os hábitos de leitores de jornais em Pelotas. 
6 Cabe considerar que, dadas as mudanças cada vez mais rápidas em relação aos hábitos de leitura e formas de acesso 
às notícias, tal quadro pode ter sofrido mudanças nos últimos três anos. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pelotas/panorama
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dos entrevistados, em julho de 2012, passou para 28,6% em 2014). Outro dado a ser des-

tacado diz respeito aos meios de comunicação considerados mais confiáveis. Enquanto 

32,3% dos entrevistados consideram a internet o meio mais confiável na busca por infor-

mações, 30,7% confiam na TV prioritariamente, seguidos por 24% que apostam no jornal 

como meio mais confiável (METHODUS, 2014). 

Tais dados justificam o esforço do veículo em ampliar sua inserção no meio digital. 

Em 2009, não apenas a edição impressa, mas também o site passou por profunda refor-

mulação. Desde o lançamento do primeiro endereço eletrônico do Diário, o que se tinha 

era basicamente a replicação da edição impressa em meio digital. Ao formar uma equipe 

específica para garantir atualizações mais constantes e conteúdo exclusivo, isso se alte-

rou. Desde então, passou a se fazer presente também nas redes sociais, com páginas no 

Facebook7, no Twitter8 e canal no Youtube9. Tal inserção, como apontamos, marca o co-

meço da transição para a quarta fase do jornal, que se concretizou em junho de 2016. 

Sendo assim, nosso escopo de pesquisa encerra-se nesse momento. 

Ao tomar como objeto empírico o Diário Popular, tendo em vista o seu caráter local 

regional e a configuração de sua identidade gráfica, a pesquisa tem como objeto teórico o 

tensionamento do papel da forma material do jornal em relação ao contrato de leitura 

estabelecido e dinamicamente renovado entre o periódico e o seu público no período de 

1890 a 2016. Em um momento em que o mercado de jornais atravessa mudanças signifi-

cativas relacionadas aos processos de convergência (SALAVERRÍA, AVILÉS, MASIP, 

2010; JENKINS, 2009), justifica-se o resgate e o registro da trajetória editorial e gráfica 

de um jornal que é um dos mais antigos em circulação com edições diárias no estado do 

Rio Grande do Sul como relevância para a pesquisa empreendida. Ao ter-se como cenário 

prioritário o século XX, quando ocorrem significativas alterações nas práticas jornalísti-

cas e mudanças tecnológicas importantes que afetam a produção impressa, a pesquisa 

pode também contribuir para o estudo de parte da história da imprensa, a partir da expe-

riência de publicação de caráter local colocada em diálogo com o que se desenvolve ou 

desenvolveu nacionalmente. 

Ao mapear o conjunto de estudos já empreendidos acerca da história da imprensa 

no Brasil, Barbosa (2007) divide-os em cinco grupos. Um primeiro, e mais expressivo em 

número, esforça-se em mapear o aparecimento e desaparecimento de periódicos ao longo 

do tempo, a partir de uma perspectiva factual. Um segundo dedica-se às modificações 

                                                   
7 Disponível em: https://www.facebook.com/diariopopularRS. Acesso em 20 de junho de 2016. 
8  Disponível em https://mobile.twitter.com/diariopopularRS. Acesso em 20 de junho de 2016. 
9 Disponível em https://www.youtube.com/user/webdiariopopular/videos. Acesso em 21 de junho de 2016. 

https://www.facebook.com/diariopopularRS
https://www.facebook.com/diariopopularRS
https://mobile.twitter.com/diariopopularRS
https://mobile.twitter.com/diariopopularRS
https://www.youtube.com/user/webdiariopopular/videos
https://www.youtube.com/user/webdiariopopular/videos
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empreendidas internamente pelos jornais, e na maior parte das vezes tem um caráter mo-

nográfico em que a história surge como pano de fundo (no qual esta pesquisa poderia se 

encaixar). Um terceiro grupo de estudos envolve os meios de comunicação a partir de uma 

perspectiva política e ideológica. O quarto grupo foca exatamente no contexto histórico 

em que se insere o periódico, desconsiderando a dimensão interna do meio e, portanto, 

os aspectos técnicos e profissionais. Por fim, um quinto grupo de trabalhos enxerga a his-

tória como processo, e a imprensa a partir de seu vínculo com o contexto social em que se 

insere, como integrante do processo comunicacional. É nesta perspectiva que a pesquisa 

ora apresentada pretende inserir-se, uma vez que 

Procura destacar, também, a dimensão histórica de um mundo pleno de signifi-
cados, no qual se localizam os meios de comunicação. Portanto, a dimensão in-
terna e externa são contempladas nestas abordagens. Estas pesquisas visualizam 
a história a partir de perguntas subjetivas e do olhar, igualmente subjetivo, que 
se pode lançar ao passado (BARBOSA, 2007, p. 13). 

No âmbito profissional e acadêmico, como professora e pesquisadora na área de 

Design Editorial, vinculada ao Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, o per-

curso investigativo proposto está relacionado à formação, experiência e trajetória da pes-

quisadora, o que permite avaliar limitações, especificidades e potencialidades do objeto 

de estudo. O conhecimento a ser desenvolvido tem condições de qualificar a prática do-

cente e também aprofundar as práticas de investigação, que podem refletir positivamente 

na inserção no projeto Memória Gráfica. Considera-se, ainda, que esta pode ser uma con-

tribuição tanto para a área da Comunicação – com a apresentação de um objeto peculiar, 

mas que, ao mesmo tempo, carrega muito da história regional e estadual da imprensa –, 

quanto para a área do Design Gráfico, a partir de uma explicitação das relações instituci-

onais, projetuais e de produção, bem como do contexto que as perpassa. Por fim, entende-

se que as informações levantadas podem também servir de referência para pesquisas de 

outras áreas do conhecimento que venham a utilizar o jornal como documento. 

A abordagem delineada integra-se à linha de pesquisa Mediações e Representações 

Culturais e Políticas e dialoga com outras pesquisas desenvolvidas junto ao Laboratório 

de Edição, Cultura & Design que têm como tema a produção editorial, em especial, aque-

las com foco no design (CASTEDO, 2016; DAMASCENO, 2012; FETTER, 2011; SEMEN-

SATTO, 2016; CALZA, 2015). Conforme levantado pelo estado da arte, apresentado no 

projeto de qualificação desta tese, não foram localizadas outras pesquisas que tratem do 

Diário Popular a partir do viés proposto, o que dá a ele originalidade, considerando-se 

especialmente o pequeno número de trabalhos que investigam o design de jornais.  
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O levantamento que compôs o estado da arte conduz a algumas observações e rela-

ções que, de uma maneira ou de outra, reforçam a pertinência desta pesquisa. A primeira 

delas é de que existem diversos trabalhos com foco em estudos de caso de jornais especí-

ficos. Alguns de abrangência ou de repercussão nacional (como é o caso do Jornal do 

Brasil, d’O Estado de S. Paulo e do Correio Braziliense, por exemplo), outros de localida-

des e contextos muito específicos (como periódicos amazonenses, mineiros, ou mesmo 

jornais de cunho acadêmico). As abordagens desses periódicos se dão, principalmente, 

por três frentes: (a) um viés histórico, que ora contextualiza o objeto local (ressaltando, 

com isso, o papel do localismo na manutenção de periódicos), nacional ou mundialmente, 

e ora especifica certos aspectos de produção ou personagens responsáveis por determina-

das funções na cadeia produtiva; (b) uma abordagem que tem como foco o discurso jor-

nalístico (às vezes, sob um viés semiótico), estabelecendo e problematizando as relações 

entre design e jornalismo; (c) uma abordagem que se atém à esfera “superficial”, limi-

tando-se a analisar a configuração visual das páginas a partir de aspectos compositivos 

(por vezes, relacionando-as a eventos específicos, como momentos políticos ou eventos 

esportivos). 

O segundo ponto a destacar é que trabalhos que têm como mote a memória gráfica, 

especialmente os produzidos na Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ) e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) parecem proporcionar uma articulação interessante entre aspectos 

históricos e tecnológicos – pensando, por exemplo, no desenvolvimento da produção grá-

fica no Brasil, amplamente ilustrada a partir de diferentes produtos editoriais, não apenas 

jornais, como visto nos trabalhos de Sobral (2004) e Fonseca (2012). E, nesse sentido, os 

trabalhos que têm maior pertinência ao escopo proposto como os de Fonseca (2008), 

Freire (2007), Leschko (2011), ressaltam as mudanças tecnológicas como parâmetro de 

modificações nas configurações visuais e editoriais dos periódicos, reforçando o que se 

propõe desde a temática desta pesquisa. Considera-se, deste modo, que se valida a inten-

ção de olhar o Diário Popular de Pelotas pelo viés do design, dado o caráter inédito de tal 

abordagem. 

Uma vez expostas as razões que nos trazem à escolha do objeto e da abordagem 

teórica ensejada, cabe expor a questão norteadora desta pesquisa: Como a identidade grá-

fica e editorial do jornal se constrói e se renova ao longo de 126 anos, tendo em vista o 

caráter local do periódico e as transformações contextuais e tecnológicas que circunscre-

vem sua publicação? 
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A partir dela, tem-se como objetivo geral identificar as transformações gráficas e 

editoriais do jornal Diário Popular de Pelotas no período de 1890 a 2016, tensionando 

como estas se relacionam com o caráter local do periódico e as mudanças contextuais e 

tecnológicas que incidem sobre a publicação. 

A seguir, apresenta-se o que se pretende explorar a partir dos seguintes objetivos 

específicos: 

- fazer um levantamento histórico acerca da trajetória do DP, colocando-a em pers-

pectiva com o desenvolvimento da imprensa e do design gráfico editorial brasileiro; 

- identificar e registrar diferentes momentos do planejamento gráfico da publica-

ção, observando as principais transformações no período avaliado; 

- analisar como princípios do jornalismo local regional se relacionam à identidade 

editorial e gráfica do periódico ao longo do tempo. 

Para atingir os objetivos pretendidos, a abordagem metodológica da pesquisa aqui 

apresentada parte de uma abordagem qualitativa, na medida em que envolve, “[...] des-

crições, compreensões, interpretações e análises de informações, fatos, ocorrências, evi-

dências que naturalmente não são expressas por dados e números” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2007, p. 135). Assume-se a observação de procedimentos de campo pró-

prios deste tipo de investigação, a saber: (a) delimitação progressiva do foco de estudo; 

(b) formulação de questões analíticas; (c) aprofundamento da revisão da literatura; (d) 

uso extensivo de comentários, observações e especulações ao longo da coleta de dados 

(LUDKE; ANDRÉ apud MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

Uma das primeiras aproximações mais sistemáticas do objeto de pesquisa foi inici-

ada em 2014 e estendeu-se até o início do ano de 2015. Durante esse período, por meio 

de convênio estabelecido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) com a Biblioteca 

Pública de Pelotas (BPP), por meio do projeto de pesquisa Memória Gráfica de Pelotas, 

foi possível ter acesso ao acervo do Diário Popular disponível no Centro de Documenta-

ção e Obras Valiosas (CDOV) daquela instituição. Optou-se então por uma leitura flutu-

ante, percorrendo da primeira edição disponível no acervo da BPP até o final de setembro 

de 1992, para familiarização com o objeto e em busca de inovações tanto editoriais quanto 

gráficas, tais como alterações de formato, número de páginas, diagramação das páginas, 

uso de cor, de fotografias, ilustrações, grafismos, criação e extinção de editoriais, cader-

nos, suplementos etc. 
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Cabe salientar que o acervo da Biblioteca começa no dia 28 de agosto 1890, dia 

seguinte à fundação. E tanto este como os exemplares subsequentes encontram-se bas-

tante avariados. Os jornais estão acondicionados na BPP em tomos encadernados, ora por 

semestre, ora por ano, ora por trimestre, dependendo do volume de páginas. A primeira 

edição efetivamente manuseável, com todas as páginas completas, é a de 04 de setembro 

de 1890.  

Como investigadora vinculada ao Memória Gráfica, a autora desta pesquisa pôde 

contar, ao longo da pesquisa de campo, com o apoio de alunos de graduação bolsistas para 

avaliar pouco mais de cem anos iniciais do jornal, percebendo diversas alterações, que 

foram sendo dispostas em uma tabela (APÊNDICE A) desenvolvida para este primeiro 

mapeamento. Este registro permitiu encaminhar questões e orientações para o desenvol-

vimento da proposta de tese. 

Dentre os elementos observados nesta etapa preliminar que merecem registro estão 

(1) a constatação de que as inovações empreendidas aconteciam geralmente por razão do 

aniversário do jornal; (2) a percepção de que, com o passar do tempo, ganhou corpo a 

presença de anúncios de congratulações ao jornal por parte dos principais anunciantes 

locais pela passagem de cada aniversário ou mudança significativa – o que levou inclusive 

à elaboração de cadernos especiais em que tais divulgações ganharam ainda mais desta-

que em maiores proporções; (3) a verificação de que existem grandes períodos de tempo 

sem maiores modificações, tanto gráficas quanto editoriais. Há mudanças significativas 

em determinados momentos – como a ênfase fotográfica a partir do retorno da circulação, 

em 1939, as grandes manchetes na época da Segunda Grande Guerra, o projeto de Bendati 

em 1989, o redesign do jornal em 2009 – e ajustes menores a partir da década de 1980, 

quando começou a circular um maior número de cadernos e suplementos especiais, ao 

mesmo tempo em que se buscava atingir públicos mais específicos, como mulheres, cri-

anças e, mais tarde, adolescentes, ou os interessados por carros, ou tecnologia, ou gastro-

nomia, para citar alguns. 

Esta etapa, associada às primeiras leituras de revisão bibliográfica e de realização 

do estado da arte, possibilitou a elaboração de questões iniciais de pesquisa. Desenvolveu-

se, então, um roteiro preliminar para avaliação, na perspectiva de aplicá-lo às edições de 

aniversário dos 126 anos do jornal como corpus, podendo este ser expandido quando hou-

vesse indicação, a partir das edições selecionadas, de outras edições que pudessem ser 

significativas, empreendendo-se, assim, um estudo piloto. 
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Após a observação da edição do dia 04/09/1890, conforme já exposto, foram ob-

servadas as edições anuais de aniversário, de 1891 a 1912. Em alguns casos, os tomos en-

contravam-se indisponíveis (aqueles muito deteriorados ou com encadernações muito 

frágeis são tirados de circulação e, assim, não foi possível acessá-los). As edições de 1898 

e 1903, por exemplo, não estavam disponíveis. Nesses casos, optou-se por analisar a edi-

ção mais próxima do dia do aniversário, anterior ou posteriormente. Outra situação simi-

lar se deu nos anos em que o dia do aniversário do jornal caía em uma segunda-feira 

(como em 1894), dia em que o jornal não circulava até a década de 1990. Em tais situa-

ções, buscou-se a edição anterior ou posterior em que o jornal fizesse menção à data co-

memorativa. 

Iniciou-se a coleta a partir de 1890 e, após um período de quase um mês em que 

foram vencidas pouco mais de duas décadas na coleta dos dados, percebeu-se que seria 

inviável proceder a análise de uma edição por ano a tempo da qualificação, ou mesmo 

para a tese, uma vez que, a partir da década de 1930, o número de páginas por edição 

aumenta gradativamente, o que toma um tempo ainda maior de observação e análise. 

Além disso, observou-se que, dado o caráter qualitativo da abordagem, as variações iden-

tificadas eram pouco significativas ano a ano. Optou-se, a partir daí, pela observação de 

uma edição por década, a partir da fundação do jornal. Com base nestas experiências des-

critas, definiram-se os procedimentos e as técnicas de pesquisa a serem adotados. 

No âmbito dos procedimentos metodológicos, a investigação proposta configura-se 

como um estudo de caso. Trata-se de uma forma de abordagem que combina a observação 

dos fatos com a indagação constante do problema e que pode fazer uso, ainda, além de 

fontes documentais, de entrevistas. Embora o estudo de caso seja de natureza qualitativa, 

não existem impedimentos ao uso de técnicas quantitativas, que podem trazer elementos 

novos para a compreensão do problema, ampliando seus significados (DINIZ, 1999). Les-

sard-Hébert et al. (2005, p. 170) afirmam a relevância de se reunir informações “tão nu-

merosas e tão pormenorizadas quanto possível com vista a abranger a totalidade da 

situação”, havendo, assim, fronteiras pouco nítidas entre o fenômeno estudado e o con-

texto. Goldenberg (2007) ressalta que é difícil delimitar o que deve ou não ser pesquisado, 

já que não existe limite intrínseco ao objeto.  

Na medida que a proposta tem foco na forma gráfica da publicação em seu desen-

volvimento histórico, adota-se como referência o modelo apresentado por Fonseca, Go-

mes e Campos (2016) para investigações no âmbito da história do design a partir de 

materiais impressos. Segundo os autores, esta se apresenta em duas fases. A primeira, 
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voltada a aproximação do pesquisador com o contexto sócio-histórico do impresso; a se-

gunda na análise gráfica do periódico em si. Com relação à primeira, para delinear o perfil 

da publicação ao longo dos anos e o contexto em que esteve inserida, recorre-se a obras 

que registram a história de imprensa, bem como documentos que situam o mercado de 

jornais no estado e/ou no país. Também há edições do próprio jornal como fontes – tendo 

o cuidado de relativizar o discurso do periódico sobre si – que são referenciadas pontual-

mente. No que diz respeito à segunda fase, indicam as seguintes etapas:  

1) Identificação e mapeamento dos acervos – realizado conforme descrito anterior-

mente, segundo etapas que possibilitaram o estabelecimento do corpus final de análise. 

Este compreende a edição impressa de aniversário10 dos anos iniciais de cada década de 

existência do jornal, tendo assim uma distribuição cronológica uniforme. Além delas, fo-

ram identificadas edições em que houve alguma reformulação gráfica relevante, conside-

radas significativas para atingir o objetivo proposto. São elas: 

- A edição de aniversário de 1938: após alguns meses sem circular, naquele ano, o 

jornal foi relançado com projeto elaborado por Pedro Campos, com ênfase nas 

reportagens fotográficas, o que alterou consideravelmente a estrutura do jornal; 

- A edição comemorativa de 1984: lançada em 16 de setembro, indicando os 94 

anos do periódico, a edição foi a primeira em formato tabloide e impressa em 

offset, com configuração totalmente distinta; 

- A edição de aniversário de 1989: nesse ano, após extensa pesquisa junto ao pú-

blico leitor, o jornal lançou novo projeto gráfico e editorial, encabeçado pelo já 

citado Bendati, o que significaria um marco para o jornal, conforme ficou explí-

cito na edição centenária e será comentado a seguir; 

- A edição de aniversário de 2009, quando 20 anos após a primeira reforma efetiva, 

o jornal novamente renovou-se editorial e graficamente, desta vez a partir de pro-

jeto elaborado internamente; 

- A edição de aniversário de 2016: em junho de 2016, o jornal lançou novas plata-

formas de acesso e a remodelagem do site e da edição impressa. Optou-se por 

avaliar a primeira edição de aniversário após a mudança. 

Assim, o corpus da pesquisa estabelecido para a avaliação do perfil editorial e grá-

fico é composto por 18 edições impressas, tendo como unidade de análise a edição com-

pleta, incluindo cadernos e/ou suplementos. 

                                                   
10 Mais uma vez, o trabalho encontra convergências metodológicas com a produção de Fonseca (2008) que em sua 
dissertação de mestrado sobre o Jornal do Brasil antes da reformulação empreendida por Amílcar de Castro, opta por 
montar seu corpus de análise a partir de edições de aniversário daquele periódico. 
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Quadro 1: Corpus de pesquisa. 

Dia Ano Número Observação 

4/09/1890 1890 Nº 8, ano 1 Primeira edição manuseável disponível na BPP 

26/08/1900 1900 Nº 195, ano 11 Edição do dia anterior ao aniversário de 10 anos, que caiu 
em uma segunda-feira. 

27/08/1910 1910 Nº 195, ano 21 Edição de aniversário de 20 anos 

27/08/1920 1920 Nº 195, ano 31 Edição de aniversário de 30 anos 

27/08/1931 1931 Nº 198, ano 42 Tomo de 1930 interditado. Foi substituído pela edição de 
aniversário do ano seguinte, de 41 anos. 

27/08/1938 1938 Nº 34, ano 49 Primeira edição de aniversário após retomada das ativi-
dades, com nova “feição gráfica” 

27/08/1940 1940 Nº 201, ano 51 Edição de aniversário de 50 anos 

27/08/1950 1950 Nº 199, ano 61 Edição de aniversário de 60 anos 

27/08/1960 1960 Nº 196, ano 70 Edição de aniversário de 70 anos 

27/08/1970 1970 Nº 1, ano 81 Edição de aniversário de 80 anos 

27/08/1980 1980 Nº 1, ano 91 Edição de aniversário de 90 anos 

16/09/1984 1984 Nº 17, ano 95 Edição comemorativa aos 94 anos do jornal, com novo 
formato e novo método de impressão 

27/08/1989 1989  Nº 1, ano 100 Edição de aniversário de 99 anos, com lançamento de 
novo projeto editorial e gráfico 

25/08/1990 1990 Nº 300, ano 100 Edição centenária, circulou no sábado anterior ao aniver-
sário do jornal, que caiu em uma segunda-feira. 

27/08/2000 2000 Nº 352, ano 110 Edição de aniversário de 110 anos 

27/08/2009 2009 Nº 351, ano 119 Edição de aniversário de 119 anos, com lançamento de 
novo projeto editorial e gráfico 

27/08/2010 2010 Nº 351, ano 120 Edição de aniversário de 120 anos 

27 e 
28/08/2016 

2016 Nº 1, ano 127 Edição de aniversário após o lançamento do novo projeto 
“DP multi” 

Fonte: Organização da autora. 

2) Registro fotográfico do acervo – a partir de convênio estabelecido pelo grupo Me-

mória Gráfica de Pelotas e a BPP, pode-se ter acesso ao acervo do DP e fotografar 

as edições pertinentes a esta pesquisa. Cabe salientar que tal parceria foi o ponto 

de partida para um novo projeto de pesquisa que tem como intuito a digitalização 

de todo o acervo do Diário Popular existente na BPP, para posterior disponibili-

zação online. 
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3) Organização do acervo digital – uma vez que os registros fotográficos foram rea-

lizados em momentos distintos de 2014 até 2017, por diferentes componentes do 

grupo de pesquisa, foi necessário estabelecer uma sistematização de recuperação 

das informações. Cada uma das edições foi salva em uma pasta nomeada com a 

data em que foi publicada, e os arquivos em seu interior seguiram a numeração 

das páginas da edição. Com isso, tornou-se mais fácil recuperar as imagens que 

ilustram esta pesquisa. 

4) Elaboração da ficha de análise do impresso - O instrumento desenvolvido (Qua-

dro 2) para a coleta de dados trata-se de um roteiro organizado de maneira a elen-

car características editoriais e gráficas do jornal. Para sua elaboração, tomam-se 

como referências instrumentos elaborados por outras pesquisas desenvolvidas 

por membros do Laboratório de Edição, Cultura & Design (CALZA, 2015; DA-

MASCENO, 2012; FETTER, 2011) e consideram-se as particularidades do objeto 

e o objetivo da tese.  

Quadro 2: Instrumento de análise 

Organização editorial Capa 
Editorias 
Colunas/seções especiais 
Suplementos 
Cadernos especiais 

Configuração gráfica Suporte/formato 
Grid (hierarquia, níveis) 
Marca (nome do jornal) 
Tipografia 
Imagem  

Fonte: Organização da autora. 

5) Coleta de dados do impresso – O roteiro foi preenchido através de textos descri-

tivos para cada edição, com alguns registros esquemáticos e documentação foto-

gráfica de elementos exemplares para reprodução ao longo do trabalho.  

6) Análise estatística – Apesar de este não ser o foco do trabalho, alguns gráficos 

quantitativos foram elaborados para que fosse possível comparar alguns dados, 

especialmente no que diz respeito à incidência do uso de imagens, ou à relação 

entre número de imagens por edição, por exemplo. 

7) Discussão dos resultados – De acordo com os autores, esta etapa pode tanto ater-

se a discutir “a configuração formal do impresso, observando as decisões em de-

sign, suas transformações ao longo do tempo e sua relação com questões tecno-

lógicas, sociais, políticas, culturais que caracterizam o contexto no qual o artefato 
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está inserido” (FONSECA et. al., 2016, p. 150), como também a relacionar dados 

por meio de análises comparativas entre diferentes produções. No caso desta pes-

quisa a configuração gráfica e editorial do Diário Popular de Pelotas é observada 

sob a ótica da história da imprensa e colocada em diálogo com as noções de jor-

nalismo local regional e do contrato de leitura. 

Para dar conta do objeto empírico definido e do aporte teórico a ele pertinente, o 

presente trabalho apresenta-se da seguinte forma: no capítulo 2, de caráter eminente-

mente histórico, é abordada a história da imprensa brasileira e da imprensa no Rio 

Grande do Sul colocada em perspectiva com o desenvolvimento do Diário Popular de 

Pelotas. Apresenta ainda conceitos pertinentes ao jornalismo local regional, o que visa 

nos auxiliar na articulação entre os elementos editoriais e gráficos do Diário Popular e a 

caracterização do princípios jornalístico que orientam sua produção. Já o capítulo 3 trata 

do design de jornais, em um primeiro momento também sob uma perspectiva histórica 

em âmbito nacional, a seguir, são apresentados os elementos do projeto gráfico editorial 

que serão tomados como parâmetro para a análise do periódico, que tem lugar no capítulo 

seguinte e ainda a dimensão tecnológica do DP, apresentando sua infraestrutura e suas 

condições de produção ao longo de seus mais de 125 anos.  

No capítulo 4 são apresentados os dados coletados empiricamente que dão conta 

tanto da organização editorial quanto da configuração gráfica do jornal, década a década 

e é realizada a análise a partir da articulação do instrumento apresentado no começo do 

capítulo com elementos do projeto gráfico explicitados no capítulo 3. Em seguida são sis-

tematizados os dados na construção da identidade editorial e gráfica do Diário Popular e 

colocados em perspectiva com a abordagem teórica, especialmente no que tange ao jor-

nalismo local regional, para no capítulo 5 serem expostas as considerações finais desta 

pesquisa. Os quadros que deram suporte ao momento de pré-análise e ao levantamento 

sobre os periódicos que circulam/circularam em Pelotas-RS, que contextualizam as dife-

rentes fases do Diário Popular, encontram-se na íntegra nos Apêndices A e B, respecti-

vamente. 



 

2 A IMPRENSA E O JORNALISMO  

Ainda que a prática do jornalismo, de forma relativamente consistente, tenha co-

meçado no final do século XVII, o desenvolvimento da imprensa no Brasil se deu com 

atraso e de maneira efetiva, a partir de 1808 com a chegada da família real portuguesa. 

Mesmo clandestinamente, já eram produzidos na colônia impressos e manifestos, porém, 

sem grande alcance ou longevidade por conta da forte censura por parte da coroa portu-

guesa. Quando Dom João VI revogou a proibição de produção e circulação de produtos 

editoriais, foi criada a Imprensa Régia e foi fundado o primeiro jornal produzido no país11, 

a Gazeta do Rio de Janeiro, ambos canais oficiais de manifestação governamental. O con-

trole estatal seria mantido e o ofício da tipografia responderia diretamente aos desman-

dos do governo até a independência, quando então o surgimento de publicações 

independentes alteraria drasticamente o papel da imprensa e teria papel fundamental nas 

lutas políticas e no desenvolvimento das instituições (RÜDIGER, 2003). 

O jornalismo brasileiro se formou dentro desse movimento político, que coincide 
com o próprio processo de construção do Estado Nacional. Durante esse período, 
que se estende até meados do século [XX], as forças políticas descobriram o em-
prego da imprensa na formação da opinião e os políticos ligaram suas carreiras 
às atividades jornalísticas; surgiram as primeiras redações e o jornalismo elabo-
rou seu conceito no País (RÜDIGER, 2003, p. 18). 

De acordo com Strelow (2016), a imprensa chegou ao Rio Grande do Sul ao mesmo 

tempo em que se estabelecia a história literária no estado (entre 1737 e 1834), de maneira 

                                                   
11 A partir de 1º de junho de 1808, Hippolyto José da Costa, em exílio em Londres, lançava o Correio Braziliense, con-
siderado por muitos autores o primeiro jornal brasileiro, ainda que tenha sido produzido fora do país. De acordo com 
Isabel Lustosa, o Correio Braziliense “ou Armazém Literário era, para os padrões de hoje, mais uma revista do que um 
jornal. Informativo, analítico, denso, o jornal de Hippolyto trazia para o Brasil as notícias mais recentes através da 
reunião de informações de vários periódicos europeus e americanos, associadas a outras notícias apuradas pelo próprio 
jornalista em Londres e completadas por suas sofisticadas reflexões críticas. [...] Liberado de qualquer censura, o Cor-
reio Braziliense comentava abertamente aspectos da política portuguesa relativos ao Brasil.” (CARDOSO, 2009, p. 30-
31). 
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tardia, considerando o constante estado de guerra em que vivia então a Província. O pri-

meiro jornal do Rio Grande do Sul, o Diário de Porto Alegre, foi lançado em 1827, quando 

a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul atingira um grau de desenvolvimento so-

cial, político e econômico que crescia aos olhos da administração. A população vinha au-

mentando gradativamente e surgia um público letrado considerável. Além disso, o 

governo precisava estancar informações e boatos que não lhe eram favoráveis e foi assim 

que, patrocinado pelo presidente da província Salvador José Maciel, o Diário foi lançado, 

mais como um “boletim oficial, que servia basicamente à publicação dos atos da adminis-

tração (RÜDIGER, 2003, p. 20). 

A partir daí, abriu-se um precedente para o surgimento de novas tipografias e, con-

sequentemente, novos periódicos, inclusive em oposição ao canal oficial do governo. Ha-

via um processo político em curso, que serviu como estímulo para o desenvolvimento da 

imprensa. Quando a classe dominante dos estancieiros e charqueadores se apercebeu de 

sua total subordinação política à capital Rio de Janeiro, que não respaldava administra-

tiva ou politicamente a economia pecuária local (STRELOW, 2016), entrou em erupção 

uma crise política que desembocaria na Revolução Farroupilha. A imprensa, segundo 

Rüdiger (2003), serviria de pano de fundo para o movimento. O período, de grande agi-

tação cultural, refletiu-se também na proliferação de jornais (STRELOW, 2016). Nas ti-

pografias, reuniam-se as facções políticas, que ali articulavam seus membros para que 

redigissem os periódicos que defenderiam sua ideologia. Percebe-se, com isso, que eram 

“as circunstâncias políticas e não os conceitos jornalísticos [que] determinavam seu nas-

cimento, vida e morte” (RÜDIGER, 2003, p. 23). 

Tal período, identificado por Hohlfeldt (2006) como a “pré-história” da imprensa, 

tem como marco inicial a extinção da censura por parte de D.Pedro I, o que possibilitou 

que se publicasse na Província, de forma “oficial”. De acordo com o autor, a fase é carac-

terizada pela efemeridade (já que muitos periódicos não conseguiam ainda se manter du-

rante muito tempo em circulação), pela falta de qualidade técnica das publicações e pelo 

fato de que os donos dos prelos fazem também as vezes de editor, divulgando muitas vezes 

suas próprias ideias. 

Com o passar do tempo, contudo, tal lógica é alterada. Se, a princípio, as forças 

políticas estruturam tipografias e fazem rodar periódicos que publicizam suas ideias, logo, 

as tipografias é que fundam seus periódicos e colocam o indivíduo à disposição das dife-

rentes facções. As empresas tipográficas concorriam pela publicação de comunicados ofi-

ciais e atos administrativos, e a administração da província também costumava distribuir 
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periodicamente algum tipo de “contribuição” aos redatores das folhas. Não raro, contudo, 

aqueles que perdiam a concorrência pelas publicações oficiais colocavam seus veículos a 

serviço da oposição ao governo. O período compreendido especialmente de 1830 a 1845, 

é caracterizado por Hohlfeldt (2006) como a “imprensa revolucionária”, em que todos os 

jornais se posicionam a favor ou contra os rebeldes. Segundo Rüdiger (2003, p. 24), em 

um cenário de construção do jornalismo gaúcho, especialmente no terceiro quartel do 

século XIX, existiam mais testas de ferro do que jornalistas. Os “homens da imprensa” à 

época, de acordo com o autor, não eram os políticos, mas sim, os donos das tipografias, 

que acumulavam, como já foi dito, as funções de proprietários e diretores dos jornais. 

Tendo situado brevemente a imprensa em seus primórdios, passamos ao foco cen-

tral do presente capítulo, que trata de abordá-la historicamente tendo em vista a contex-

tualização do objeto de estudo, que tem sua primeira edição lançada em 1890, como visto. 

Caracterizamos também a atividade jornalística que se constitui e consolida, observando 

as particularidades de âmbito local regional que articulam a construção do contrato de 

leitura entre o jornal e o seu público. 

2.1 A imprensa no Brasil 

A instauração da República, ao final do século XIX, trazia consigo o esboço de uma 

grande imprensa (SODRÉ, 1983). Ao mesmo tempo, os jornais foram perdendo o caráter 

artesanal, passando a fazer uso de prensas a vapor e, consequentemente, melhorando a 

qualidade gráfica de seus impressos. A tiragem também cresceu a partir das novas condi-

ções de produção, e as dimensões dos jornais cresceram, atingindo o formato standard 

ao mesmo tempo em que atingiam uma parcela maior da sociedade.  

A mudança do regime não alterou o desenvolvimento da imprensa. Os grandes 
jornais continuaram os mesmos, com mais prestígio e força os republicanos, com 
mais combatividade os monarquistas. Não surgiram de imediato grandes jornais 
novos: só em 1891 apareceria o Jornal do Brasil. Multiplicaram-se os pequenos, 
os órgãos de vida efêmera, mas isso sempre acontecera e continuaria a acontecer 
nas fases de agitação, desaparecendo em seguida (SODRÉ, 1983, p. 251). 

Em meio à turbulência e às incertezas em relação à manutenção da República re-

cém-instaurada, o Jornal do Brasil começou a ser organizado em fins de 1890, com inte-

resses contrários à República. Foi lançado em 9 de abril de 1891 (rendendo graças ao 

imperador D. Pedro II), com oito páginas, em formato de 120 por 51cm, organizado em 

oito colunas e com preço de capa de 40 réis. Teve seus primeiros números impressos em 

máquina plana, com tiragem de 5 mil exemplares, uma vez que a Marinoni encomendada 

para sua produção teve a entrega atrasada. O jornal nascia para juntar-se aos grandes, e 
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inovava na utilização de carroças para a distribuição e nas vastas contribuições de corres-

pondentes internacionais espalhados pela Europa. Manteve a campanha monarquista até 

ser depredado, em dezembro do mesmo ano, e passou então para nova direção.  

Nos fins do século XIX estava se tornando evidente, assim, a mudança na im-
prensa brasileira: a imprensa artesanal estava sendo substituída pela imprensa 
industrial. A imprensa brasileira aproximava-se, pouco a pouco, dos padrões e 
das características peculiares a uma sociedade burguesa (SODRÉ, 1983, p.261). 

Em 1895, os jornais já se definiam como estrutura empresarial e as inovações téc-

nicas acompanhavam tal estruturação. O primeiro prelo Derriey, italiano, para impressão 

de 5000 exemplares por hora, apareceu nesse ano assim como os primeiros clichês obti-

dos por zincografia do Jornal do Brasil. Os jornais mais vendidos do Rio continuaram a 

ser a Gazeta do Rio, o Correio da Tarde, O País, o Jornal do Comércio, a Gazeta de No-

tícias, o que contribuiu para o avanço da arte gráfica, na concorrência já séria entre os 

diários de maior circulação. Fora da capital, O Estado de S. Paulo procurava estruturar-

se para acompanhar tais avanços (SODRÉ, 1983). Ainda no mesmo ano, A Notícia passou 

a utilizar serviços telegráficos, uma grande novidade que permitia a atualização rápida de 

acontecimentos internacionais (o que por vezes gerava a desconfiança dos leitores). Sodré 

(1983) destaca como maior acontecimento desta fase, no que diz respeito à imprensa li-

terária, o ressurgimento da Revista Brasileira, em sua terceira fase (as duas primeiras 

haviam acontecido entre 1857-1861 e depois de 1879 a 1881). 

Apareceram também novas revistas ilustradas, a caricatura tomava corpo, e ao 

lado de nomes já consagrados como o de Julião Machado (responsável, na mesma época, 

pela folha ilustrada colorida Mercúrio), surgiram outros, como Raul Pederneiras e Calixto 

Cordeiro. O século aproximava-se do fim e o Jornal do Brasil instalou oficinas de foto-

grafia e galvanoplastia, publicando os desenhos de Julião Machado, Artur Lucas (Bam-

bino) e Raul Pederneiras (SODRÉ, 1983, p. 273). Na passagem do século, aparentemente 

a República estava consolidada. Entretanto, o que se experimentava, de fato, era uma es-

tagnação econômica e política que se aprofundava cada vez mais.  

A imprensa, contudo, também se consolidara, conquistara seu lugar, definia sua 

função, instigava a divisão do trabalho em seu setor, atraindo capital. Via-se que 

a de caráter artesanal subsistia no interior, nas pequenas cidades, nas folhas se-
manais feitas em tipografias, pelos velhos processos e servindo às lutas locais, 
geralmente virulentas; nas capitais já não havia lugar para este tipo de imprensa, 
nelas o jornal ingressara, efetiva e definitivamente, na fase industrial, era agora 
empresa, grande ou pequena, mas com estrutura comercial inequívoca. Vendia-
se informação como se vendia outra qualquer mercadoria. E a sociedade urbana 
necessitava de informação para tudo, desde o trabalho até a diversão. Certo, sem-
pre apareciam, e logo desapareciam, jornais que se dispensavam dos grandes 
compromissos daqueles que haviam atingido o mínimo de estabilidade empresa-
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rial. Eram exceções, porém, e a transitoriedade inexorável que os marcava assi-
nalava bem esse traço. Apagavam-se com a circunstância que os motivara. (SO-
DRÉ, 1983, p. 275). 

Com isso, refletiam-se, de uma forma ou de outra, as alterações que haviam sido 

empreendidas a partir das duas últimas décadas do século XIX. Demarcava-se a passa-

gem da pequena para a grande imprensa, com estruturas maiores, configuradas em em-

presas, cujas relações em todos os âmbitos (com os anunciantes, com a política, com os 

leitores), iam se alterando. Nas grandes cidades, o jornal como empreendimento indivi-

dual praticamente  desapareceu. Nas pequenas, contudo, permaneceu (em maior ou me-

nor grau), até os dias de hoje. Consequência dessa transição foi a redução no número de 

periódicos. O surgimento de novas empresas foi minimizado à medida em que as empre-

sas já formadas reforçaram suas estruturas. "É agora muito mais fácil comprar um jornal 

do que fundar um jornal; e é ainda mais prático comprar a opinião do jornal do que com-

prar o jornal" (SODRÉ, 1983, p.276). 

As relações de poder vigentes no país (que apesar de instituída a República, se-

guiam por muito tempo atendendo a demandas e desmandos dos oligarcas do período 

pré-capitalista) acabaram por afetar o desenvolvimento da imprensa. Se os jornais se tor-

naram empresas capitalistas, por um lado, serviam a um poder cujas relações eram ainda 

prioritariamente pré-capitalistas. Surgiram alguns jornais de oposição a essa subserviên-

cia, mais virulentos, contudo, eram ações isoladas. Exemplos de tal tensão em nível naci-

onal estão no oposicionismo virulento do Correio da Manhã, e à subserviência de O País, 

ambos do Rio de Janeiro. Nessa primeira fase dos jornais como empresa, quando o capi-

talismo começava a se estruturar no país,  

as forças que dominavam a imprensa do tempo eram o Estado e o capital comer-
cial; os jornais eram empresas capitalistas, isoladamente considerados, mas in-
seridos no conjunto em que predominavam o Estado e o capital comercial, 
correspondendo aquele às forças pré-capitalistas ainda majoritárias no país (SO-
DRÉ, 1983, p.278-279).  

Esta lógica empresarial também se refletia na infraestrutura dos jornais, visto que 

os equipamentos velhos eram vendidos a jornais menores, do interior especialmente. Os 

novos equipamentos eram importados, sempre com algum atraso em relação à sua utili-

zação e circulação nos países de origem. A Impressão Régia, por exemplo,  

só em 1889, com a República, recebera a Active, de Marinoni, e duas Alauzet, uma 
das quais podia imprimir 64 páginas de uma só vez; em 1894, tinha quatro mo-
tores, que acionavam 10 Alauzet e 7 Marinoni; só em 1902 recebeu a primeira 
rotativa e, logo em seguida, mais duas, que rodavam 15000 exemplares em uma 
hora. Os jornais contavam com equipamento mais moderno, embora menos nu-
meroso; em 1911, entrava no Brasil o prelo Koenig; dois anos depois, o Werk-
Augsburg (SODRÉ, 1983, p.281). 



 

 

 35 

A evolução dos anúncios também era evidente. Ao longo do século XIX, divulga-

vam-se os serviços de barbeiros, escravos à venda e fugidos, a chegada e partida de navios 

e os remédios milagrosos. Já na segunda metade do século, especialmente ao aproximar-

se do fim, eram já mais elaborados e contavam com os préstimos dos literatos, que além 

de textos e artigos assinados, produziam também textos "publicitários", como era o caso 

de Olavo Bilac. Na virada do século XX, além dessa contribuição literária, percebeu-se o 

crescimento de "testimonials", algumas vezes assinados por grandes personalidades, 

além dos precursores de escritórios especializados em anúncios. 

Apesar de alguns avanços nesses setores, segundo Sodré (1983), na virada do sé-

culo XX, os jornais ainda mantinham como "inexpressivas gazetas", com poucas páginas, 

um artigo principal de fundo, poucos e pobres títulos, sem utilização de outros níveis de 

informação (subtítulos) e a ausência de manchetes e outras técnicas jornalísticas já difun-

didas especialmente na Europa. O uso de clichês ainda era raro e caro e o noticiário, pro-

duzido ainda por literatos, fazia uso de linguagem difícil e, muitas vezes, misturava 

correspondências e "a pedidos" às notas e pequenos anúncios. Destacaram-se, na época, 

O Jornal do Comércio, já com mais de 70 anos, sisudo e conservador; a Gazeta de Notí-

cias, O País e o Jornal do Brasil, que contava então com o melhor equipamento gráfico 

disponível e empregava diversos ilustradores conhecidos, como Julião Machado e Raul, 

com tiragem crescente (extraordinários 62000 exemplares diários) e pioneiro na instala-

ção de energia elétrica, ainda em 1903. Entre os vespertinos, o autor destaca A Notícia e 

a Cidade do Rio, este último de José do Patrocínio, em uma fase considerada por ele como 

decadente. 

Destarte, se desde a virada do século houve uma grande imprensa, capitalista, or-

ganizada como empresa, de acordo com Sodré (1983), houve também a imprensa prole-

tária, organizada sempre em condições extremamente difíceis, em períodos históricos 

conturbados (vide, por exemplo, seu forte desenvolvimento no contexto das duas Grandes 

Guerras). Ela caracterizaria, assim, uma espécie de “pequena imprensa”, não nos moldes 

daquela relegada ao interior do país, por condições materiais e que não altera a estrutura 

social, econômica e política dominante, mas sim, por ser produzida em condições adver-

sas, com circulação reduzida e parcos recursos, uma vez que opta por combater a ordem 

vigente e fazer oposição à classe dominada (SODRÉ, 1983).  

Houve, também, aqueles periódicos que buscaram tornar-se populares e atingir 

um número maior de leitores, falando o mais diretamente possível com eles. Nesse caso, 

Barbosa (2007) cita o Correio da Manhã, que como se abordou anteriormente, valorizava 
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os temas políticos (tendo inclusive sua circulação suspensa no final de 1904 pela oposição 

ferrenha a Campos Sales). Porém, suas estratégias editoriais incluíam a publicação de 

uma coluna de queixas e reclamações de leitores, nos mesmos moldes do que já havia sido 

feito pelo Jornal do Brasil e a coluna “Pelos Subúrbios”, com notas diversas sobre deter-

minados bairros.  

Ainda em sua esteira de transformações, já em 1905, o Correio passou a publicar 

grandes reportagens, em que “abusa da transcrição integral de documentos e desloca a 

crônica literária para o lugar do artigo de fundo. O Correio da Manhã passa a ser funda-

mentalmente um jornal informativo nos dias de semana e literário aos domingos” (BAR-

BOSA, 2007, p.43) 

Nessa relação da imprensa com a literatura, muitas vezes confundidas, Sodré 

(1983) identifica uma certa estagnação na fase de consolidação republicana. "Daí a lin-

guagem de baixa literatice dos jornais" (SODRÉ, 1983, p. 288). A repercussão se dava 

também na produção literária da época, com poucos autores de peso, excetuando-se, com 

destaque, Machado de Assis. Dado o contexto classificado pelo autor como "vazio", não 

raro, os escritores buscavam atuar nos jornais para conquistar alguma notoriedade e, se 

possível, dinheiro. Alguns tornaram-se colaboradores constantes, chegando a receber or-

denados mensais para que contassem com seus artigos e folhetins. Citando jornais que 

acompanhavam essa tendência literária da capital, Sodré destaca A Gazeta, de São Paulo, 

o Correio do Povo, de Porto Alegre, o Diário de Pernambuco, em Recife. Muitos dos es-

critores lançados então nas províncias, após algum tempo, dirigiam-se ao Rio, uma vez 

que "só a capital consagra" (SODRÉ, 1983, p.294). 

Com o passar do tempo, contudo, conforme se estruturavam as empresas jornalís-

ticas a partir dos moldes capitalistas, começou a haver uma distinção gradativa mas con-

sistente entre a literatura e o jornalismo.  

A tendência ao declínio do folhetim, substituído pelo colunismo e, pouco a pouco, 
pela reportagem; a tendência para a entrevista, substituindo o simples artigo po-
lítico; a tendência para o predomínio da informação sobre a doutrinação; o apa-
recimento de temas antes tratados como secundários, avultando agora, e 
ocupando espaço cada vez maior, os policiais com destaque, mas também os es-
portivos e até os mundanos (p.296). 

Com efeito, os "homens das letras" passaram a adequar-se e tentaram redigir re-

portagens, entrevistas, notícias, e o conteúdo efetivamente literário começou a ser sepa-

rado do restante do conteúdo do jornal, com seções específicas e matérias à parte, um 

esboço do que se transformaria nos suplementos literários mais tarde. 

Assim, pautada um pouco por essas adequações é que decorre a proliferação das 

revistas ilustradas, merecendo destaque a Revista da Semana (de 1901), a Ilustração 
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Brasileira (do mesmo ano), a Kosmos (já de 1904), com destaque por sua excelente apre-

sentação e contando com a colaboração, entre outros destaques, de Raul Pederneiras. Já 

na segunda década do século, destacaram-se, entre outros, O Pirralho, (1911-1917) e A 

Cigarra, de 1913 (FONSECA, 2012). 

Em termos técnicos, as revistas ilustradas demarcaram a inserção da fotografia na 

imprensa, além da libertação da ilustração, até então limitada pela xilogravura e pela li-

tografia. Os jornais seguiriam de perto tais tendências (como O País e o Correio da Ma-

nhã) e, já em 1907, a Gazeta de Notícias imprimia na rotativa clichês em cores (com 

charges em tricromia aos domingos), em papel acetinado. Nesse contexto é que surgiria, 

a 20 de setembro de 1902, O Malho, com conteúdo humorístico e, pouco depois, político, 

um dos grandes marcos do design gráfico brasileiro, que contava com a colaboração de 

Calixto, Raul, Gil, J, Carlos, entre outros. O periódico resistiria até 1954, sendo uma das 

mais prestigiosas revistas de crítica de todos os tempos (SODRÉ, 1983). 

Os jornais diários da capital também viam o uso cada vez mais disseminado das 

imagens. Ainda no mesmo Correio da Manhã, conforme destaca Barbosa (2007), a foto-

grafia passou a ilustrar as tragédias do noticiário popular e, ao mesmo tempo, destacar 

grandes homens e grandes feitos já na primeira década do século XX. “As fotos agora 

utilizam novos recursos gráficos para ganhar ainda mais destaque, como o recorte e a 

superposição. Na matéria principal, mais de uma foto é quase sempre editada ao lado do 

texto” (BARBOSA, 2007, p. 43). O jornal O Paiz, também da capital, passaria a adotar 

com mais ênfase o uso de fotografias a partir de 1910. As inovações técnicas vislumbradas 

ao final da década de 1910 acompanhavam, segundo a autora, a drástica transformação 

pela qual o jornalismo passava. Para atingir uma parcela maior da população, as notícias 

policiais ganhavam destaque, bem como as charges, a cobertura de escândalos e do car-

naval. A busca por uma pretensa neutralidade fez com que a estratégia redacional e edi-

torial dos maiores jornais da capital fosse de “isolar os artigos pretensamente 

informativos e classificados como neutros e objetivos, daqueles que são claramente opi-

nativos” (BARBOSA, 2007, p. 48). Outrossim, a mudança do processo de produção dos 

matutinos foi lenta e gradual, mas se desenvolveu de maneira uniforme nos grandes veí-

culos da capital do país.  

Além do aparecimento de uma imprensa inteiramente sensacionalista, que fará 
do escândalo e dos dramas do cotidiano o destaque de seu conteúdo, surgem não 
apenas jornais estruturados em moldes empresariais, mas grupos isolados que 
passam a dominar mais de um título. A instalação de novas agências noticiosas, 
desta vez norte-americanas, e a vinda das primeiras grandes agências de publici-
dade dão a senha para a entrada do jornalismo num novo tempo (BARBOSA, 
2007, p. 48).  
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A década de 1920 viu crescer também a tensão política, especialmente a partir do 

levante militar de 1924. Enquanto a Coluna Prestes deslocava-se em direção à Bolívia, 

surgia uma imprensa clandestina, que acompanhava o movimento militar. Por outro lado, 

em estado de sítio, a imprensa “oficial” encontrava-se amordaçada, sem poder divulgar o 

que acontecia, com diversos jornais sendo empastelados ou tendo sua circulação tempo-

rariamente interrompida (SODRÉ, 1983). Ainda assim, esta foi a época da consolidação 

dos jornais enquanto empresas capitalistas, que viam se encerrarem os hábitos arraigados 

durante o período da velha república agrícola e oligárquica, a partir de um movimento 

eminentemente burguês que fazia uso das “brechas” de um sistema latifundiário enfra-

quecido. A queda de Washington Luís e a ascensão de Getúlio Vargas marcariam, assim, 

o fim da velha República. “O movimento liquidara, praticamente, a imprensa que apoiava 

a situação anterior. Mesmo os jornais que não haviam sido destruídos e, por isso, não 

puderam voltar a circular de imediato, sofreram graves consequências” (SODRÉ, 1983, p. 

376). A intervenção militar fez com que a censura à imprensa se tornasse ainda mais ri-

gorosa. 

Como a maior parte dos jornais ligados à situação anterior a 1930 não tivesse 
ainda condições materiais de retorno à circulação, surgia uma nova imprensa 
oposicionista das divergências entre as correntes vitoriosas no movimento de ou-
tubro. O Diário Carioca, no Rio, que ganhara autoridade com aquele movimento, 
romperia com o Governo pouco depois deste instalado. Em fevereiro de 1932, um 
grupo de oficiais do Exército depredou sua redação, à praça Tiradentes. A repulsa 
da imprensa foi significativa: todos os jornais paralisaram suas atividades por 24 
horas. [...] A situação política agravava-se progressivamente, surgindo duas cor-
rentes: a que pregava a urgente reconstitucionalização do país, pela convocação 
de eleições para uma Constituinte, e a que pretendia prolongar o regime de Go-
verno Provisório. A maioria da imprensa defendia a primeira solução [...] (SO-
DRÉ, 1983, p.377). 

À época da instituição do Estado Novo, o jornalismo político-partidário entrava em 

declínio e Rüdiger (2003) atrela três pressupostos à tal crise. O primeiro, de caráter eco-

nômico, considerando que, a partir da Primeira Guerra Mundial, o material de imprensa, 

especialmente insumos como tinta e papel, encareceu bastante. Além disso, a economia 

nacional foi afetada pela supervalorização do café e consequente desvalorização da mo-

eda, o que gerou um processo inflacionário que fez com que, em menos de 10 anos (de 

1914 a 1922), os custos de produção dos periódicos subissem em 400%. Consequente-

mente, passou-se a reaproveitar materiais usados nas oficinas, o que gerou uma queda 

visível na qualidade dos jornais produzidos. Os partidos já não conseguiam mais susten-

tar de maneira eficiente os jornais, que passaram a fechar. A partir de 1930, o número de 

periódicos que encerravam as atividades superava o das publicações em circulação. 
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O segundo pressuposto, de caráter social, surgiu a partir das transformações sofri-

das pela cultura dominante, que passou a assistir à ascensão de uma fatia das classes in-

termediárias que tinham novas expectativas em relação aos produtos ofertados. Havia 

uma demanda maior por melhorias em termos de padrões gráficos e editoriais, aos quais 

os jornais político-partidários não estavam prontos a se adaptar. Ao contrário, na tenta-

tiva de reformulação, tais folhas acabaram descaracterizadas diante de seu público tradi-

cional, sem conseguir atender a quaisquer expectativas satisfatoriamente. 

Por fim, o pressuposto político, a partir do qual o sistema político já não era capaz 

de lidar com as novas demandas sociais ou mesmo com a crise e as incongruências de seu 

próprio desenvolvimento expostas a partir da Revolução de 1930. Com a instituição do 

Estado Novo e a nova crise do papel, a partir da Segunda Guerra Mundial, tornou-se in-

viável a manutenção do velho sistema. De acordo com Barbosa, “o período que é instau-

rado em 1930 e que vai até 1937 pode ser caracterizado como momento inicial e 

fundamental para a consolidação do Estado autoritário que, com sua máquina centrali-

zadora, domina todos os setores de 1937 a 1945. Inclusive a imprensa.” (2007, p. 112). 

Esta encontrou terreno fértil para defender os diversos segmentos que passaram a reivin-

dicar sua fatia dentro da “máquina estatal”. Em seguida, contudo, o próprio Estado daria 

um jeito de garantir sua hegemonia e seu controle, por meio da censura (inclusive de 

forma contundente, sobre a imprensa), mediante a ação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) que atuaria até 1945. 

Diversos foram os jornais que fecharam as portas, ou foram tomados – literal-

mente – pela polícia militar à época. Houve aqueles que se corrompessem, houve aqueles 

que denunciassem, parcial e veladamente as intransigências do regime. “Os jornais pas-

saram assim, por gosto ou a contragosto, a servir à ditadura (SODRÉ, 1983, p. 382). A 

clandestinidade foi a maneira encontrada pela imprensa livre para subverter o controle.  

Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, o Brasil saiu da posição neutra que 

ocupara durante a fase vitoriosa dos nazistas, que refletia-se no noticiário nacional para, 

a partir da entrada dos Estados Unidos no conflito, tomar partido e entrar na guerra, em 

1942. Ao mesmo tempo, o Estado Novo começava a enfraquecer rapidamente. “No decor-

rer dessa evolução, a imprensa teve condições de desafogar progressivamente as suas ma-

nifestações. A maioria dos jornais tomou o partido dos países que combatiam o nazi-

fascismo: a propósito do que ocorria no exterior, as críticas visavam o que acontecia no 

próprio Brasil" (SODRÉ, 1983, p. 383).  
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Apesar da tentativa de redemocratização do país em 1945, acabou-se sofrendo o 

golpe militar que deporia Getúlio Vargas e colocaria no poder o General Gaspar Dutra, o 

que tornou-se um prolongamento natural da ditadura. Ainda assim, a Constituição pro-

mulgada em 1946 pela Assembleia Constituinte, voltaria a estabelecer a livre manifesta-

ção de ideias sem o cerceamento da censura (BARBOSA, 2007). 

A década de 1950 passa à história pelas narrativas dos próprios homens de im-
prensa como o momento mais singular de sua trajetória, quando uma série de 
mudanças introduzidas no processo de produção dos jornais diários transforma 
inteiramente a face do jornalismo que se faz no país (BARBOSA, 2007, p. 149-
150). 

Uma “aura” de neutralidade e objetividade passou a ser ensejada. Cada vez mais, o 

campo jornalístico se independizava do literário, o que corroborava a legitimação dos pro-

fissionais da área. Assim, o jornalismo brasileiro e, em especial, o carioca, seguindo os 

padrões redacionais e editoriais para que se pudesse “espelhar o mundo” – como a pa-

dronização da linguagem, a imparcialidade construída a partir do lide e da edição, por 

exemplo –, apostava na objetividade e na neutralidade para a construção de um campo 

autônomo e reconhecido, modernizando-se e profissionalizando-se enfim. A opinião ex-

posta no texto jornalístico, cabe contudo salientar, não deixaria de ser valorizada. “Há que 

se considerar nesse processo, o analfabetismo da sociedade, que favorece o papareci-

mento de práticas de leitura oralizada e a valorização da opinião como fundamental para 

a narrativa jornalística” (BARBOSA, 2007, p. 164). 

Curiosamente, seriam os três jornais de menor tiragem na época os responsáveis 

por concretizar tais mudanças. O Diário Carioca ficaria reconhecido como o criador do 

texto objetivo, graças às respostas diretas e objetivas proporcionadas pelo lide. O Jornal 

do Brasil seria lembrado por sua ampla reforma empreendida a partir de 1956, cujo pro-

jeto gráfico será comentado adiante. A Tribuna da Imprensa, junto com o Diário Cari-

oca, implementaria o uso de manuais de normas de redação a serem seguidos 

rigorosamente, contribuição de seu fundador, Carlos Lacerda. Cabe salientar, contudo, 

que esse processo de profissionalização do jornalismo nacional (e carioca) deu-se ao longo 

das cinco primeiras décadas do século XX, e não de repente, a partir de 1950 e 60, dando 

origem aos valores e representações do profissional da área, concedendo-lhe uma certa 

identidade (BARBOSA, 2007).  

Em relação à imprensa dos anos 1960, dois fatores devem ser levados em conside-

ração: a televisão e a censura política, que alterava os conteúdos dos jornais diários, que 

perdiam seu protagonismo e passavam a ser meros “personagens do campo político”. É 



 

 

 41 

importante frisar que sempre houve um imbricamento entre meios de comunicação e po-

lítica no cenário nacional, o que nunca permitiu que os jornais exercessem um papel de 

vigilância sobre os personagens políticos, por nunca terem se distanciado o suficiente de-

les. Na mesma década, teve início um expressivo processo de concentração dos periódicos 

e uma alavancada no jornalismo popular, da qual o maior exemplo foi o jornal O Dia. 

Ao final da década, publica-se no país a média de um exemplar de jornal diário 
para 22 pessoas e 90% dos periódicos do país são editados no Rio e em São Paulo. 
A tiragem dos jornais permanece praticamente estacionada e atribui-se à televi-
são a responsabilidade por este cenário, uma vez que dos 600 bilhões de cruzeiros 
investidos em propaganda no país, naquele momento, 35 por cento são destina-
dos à televisão” (REGO, 1969, apud BARBOSA, 2007, p. 176). 

Na década de 1970, no Rio de Janeiro, se percebeu um fenômeno que seria recor-

rente em todo o país (ou, ao menos, no Rio Grande do Sul, como será visto a seguir): a 

drástica redução de títulos e a concentração de vários deles por uma mesma empresa ou 

grupo de associados. Enquanto reduziam-se os títulos, os leitores dividiam-se entre os 

poucos periódicos que perduravam. Por um lado, o chamado “choque do petróleo”, que 

fez os preços do papel para imprensa aumentarem vertiginosamente, foi um dos respon-

sáveis pela derrocada econômica de vários periódicos. Por outro, as mudanças políticas 

pelas quais passara o país, fizeram com que o embate político deixasse de ser a principal 

pauta da vez, reduzindo a polêmica do noticiário diário e, com isso, diminuindo também 

o interesse de muitos leitores pelos jornais. Ao mesmo tempo, a manutenção de sua cir-

culação dependia, muitas vezes, não mais das filiações políticas mais ou menos evidentes, 

mas de novas estruturas organizacionais que partiam de favorecimentos e de “clientelis-

mos” (BARBOSA, 2007). 

Enquanto o número de jornais diários no Rio de Janeiro reduzia de 22 na década 

de 1950 para apenas sete ao final dos anos 1970, o jornal que mais crescia na capital era 

O Globo, vinculado à Rede Globo de Televisão. A popularização da televisão, que come-

çara na década anterior, inclusive, é vista como uma das razões pelas quais a imprensa 

perdeu sua força.  

Ao lado disso, a perda da característica historicamente determinante da amplifi-
cação discursiva dos jornais – a polêmica política – é fundamental para a quebra 
de referências de identificação do público. Se a discussão política, a polêmica, as 
controvérsias estão definitivamente longe do jornalismo diário, o público tam-
bém não encontra mais os parâmetros culturais aos quais tradicionalmente iden-
tificam os jornais diários na sua formatação narrativa (BARBOSA, 2007, p. 199). 

Não é a toa que outro periódico carioca que conseguiu manter-se com sucesso ao 

longo da década foi justamente O Dia, com forte apelo sensacionalista (BARBOSA, 2007). 
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Os anos de 1980 trouxeram diversas mudanças para o jornalismo diário, de acordo 

com Barbosa (2007). A inserção da informática nas rotinas de produção da notícia, a re-

levância que a Editoria de Economia passou a ter em diversos periódicos, desbancando o 

papel que a editoria de Polícia tinha anteriormente, a inserção de duas vertentes do jor-

nalismo: o de cunho investigativo, que transformaria jornalistas em “investigadores do 

cotidiano”, e o de cunho comunitário, o “jornalismo cidadão”, onde prevalecia o caráter 

social da imprensa, preocupada com a comunidade onde se insere (o que será visto com 

maior profundidade no subcapítulo a seguir). Além disso, “a multiplicação de cadernos 

especializados em contraposição à criação de um estilo redacional entrecortado, onde as 

colunas de pequenas notas proliferam de maneira emblemática” (BARBOSA, 2007, p. 

221). Esse exato contexto pode ser observado também no Diário Popular de Pelotas, es-

pecialmente a partir do projeto editorial e gráfico renovado em 1989, conforme será abor-

dado adiante, no capítulo 4.  

Observa-se, portanto, apenas no alinhamento dessas transformações, duas estra-
tégias adotadas por ações e discursivamente pela imprensa: a construção de pa-
râmetros no sentido de ampliar o poder simbólico dos jornais, daí ser 
fundamental, por exemplo, o papel de investigadores ou a idealização de um jor-
nalismo como cidadão; e a adoção de outros critérios editoriais diretamente rela-
cionados a uma nova temporalidade que emerge do cotidiano dos leitores 
(BARBOSA, 2007, p. 221). 

A década de 1990 viu crescer a circulação de todos os tipos de publicações. “Em 

relação aos diários, dados do IVC mostram que – considerando as médias de vendas de 

segunda a domingo, por edição – a circulação de 39 títulos publicados em 18 capitais bra-

sileiras, em 1994, soma quase o dobro dos jornais vendidos em 1993” (BARBOSA, 2007, 

p. 222). Os periódicos pareciam ter maior foco nas faixas de público que buscavam atingir, 

direcionando de forma mais efetiva suas ações. Impulsionados pela economia a partir do 

Plano Real, aumentaram sua produtividade. Além disso, muitos periódicos adotaram a 

prática de promoções e buscaram ofertar um preço de capa abaixo da inflação, para au-

mentar as vendas diretas. 

Na virada do século XXI, tendo sempre como palco o contexto carioca, Barbosa 

(2007) lança três perspectivas ou tendências jornalísticas latentes. A primeira, que vem 

se consolidando ao longo das duas décadas, especialmente, a da supremacia do jorna-

lismo econômico como pauta preponderante nos jornais diários. A segunda, do jorna-

lismo investigativo tornando-se cada vez mais uma prática cotidiana nas redações. A 

terceira, a busca dos jornais diários por uma narrativa do tempo presente, emergente, 

imediato.  
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No contexto em que as redações já encontram-se há no mínimo um par de décadas 

completamente informatizadas, todas as rotinas de produção das notícias foram altera-

das, em um processo que começou, no Rio de Janeiro (e também em Pelotas), ao longo 

da década de 1980. O acúmulo das funções de redação, publicação e distribuição da in-

formação por uma única pessoa altera, também, o tempo jornalístico. E a relação do veí-

culo com seus leitores.  

A invasão das novas tecnologias de comunicação muda – de fato – a relação do 
público com esses veículos. Os leitores podem, em princípio, submeter o texto a 
uma série de operações (decompondo-o e recompondo-o, por exemplo), tor-
nando-se espécies de coautores dessas produções. Mas há que se considerar tam-
bém que mídias anteriores sempre perduram numa nova mídia (BARBOSA, 
2007, p. 223). 

E é nesse contexto, que se constitui contemporaneamente em uma convergência 

midiática, que a imprensa hoje se reconfigura, em constante adaptação. O impresso, he-

gemônico ao longo da maior parte do século XX, hoje divide espaço com múltiplas plata-

formas, possibilitando o acesso à informação de diferentes modos, de forma cada vez mais 

instantânea. O escopo desta pesquisa não abarca este período mais recente da trajetória 

do DP. 

2.2  A imprensa no Rio Grande do Sul e o Diário Popular de Pelotas 

Na cidade de Pelotas, a imprensa surgiria de forma tardia, segundo Loner (2010), 

apenas em 1851, com a fundação do jornal O Pelotense, por Cândido Augusto de Mello, 

que seria responsável por inaugurar diversos periódicos, de pequena e grande duração, 

ao longo dos séculos XIX e XX. Rüdiger (2003) destaca que, após o lançamento do jornal 

em Pelotas, ele transferiu-se para a região da fronteira, onde publicou algumas folhas em 

Jaguarão, e em 1858, já estava em Porto Alegre, onde publicou O Conciliador, pelo Par-

tido Liberal Progressista. Dois anos depois, estava de volta a Pelotas, onde fracassou no 

lançamento de uma folha de anúncios e um jornal noticioso, transferindo-se, por fim, 

para o Rio de Janeiro. Tal período coincide com a terceira fase12 proposta por Hohfeldt 

(2006), da “imprensa partidária ou panfletária”, que se estendeu de 1850 a 1900, na qual, 

                                                   
12 O autor classifica oito fases, nem sempre subsequentes, o que identifica como uma característica da formação da 
imprensa sul-rio-grandense, especialmente entre as décadas de 1870 e 1930: a dificuldade de se estabelecer um final 
específico para cada uma, o que leva a períodos (ou tendências, ou práticas, segundo ele) que se cruzam e/ou são con-
temporâneas. São elas: (a) a “pré-história da  imprensa”, que vai de 1827 até 1835; (b) a imprensa revolucionária, entre 
1830 e 1845; (c) a imprensa partidária ou panfletária, de 1850 a 1900, aproximadamente; (d) a imprensa literária, quase 
simultânea à anterior, do final da década de 1860 até o início do século XX; (e) a imprensa industrial, de 1912 até a 
década de 1960; (f) a imprensa  empresarial, iniciada no período do Estado Novo com culminância na década de 1970; 
(g) a imprensa de massa, que começa nos anos de 1970 e vai até o final da década de 1990; e finalmente (h), a imprensa 
de divertimento, iniciada ao final da década de 1990 e em desenvolvimento ainda quando da produção do texto, em 
2006. 
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para garantir a sobrevivência das publicações, havia um necessário alinhamento das pu-

blicações com os partidos políticos, uma vez que a publicidade paga não era capaz de sus-

tentar um periódico, ainda que a imprensa não fosse exclusivamente partidária. 

Ao longo do século XIX, a tarefa de impressão não era fácil, com jornais compostos 

manualmente, em prensas manuais ou a vapor, em condições um tanto insalubres. Po-

rém, como não se constituía em um gasto muito alto a montagem de uma tipografia, mui-

tos empreendedores se lançavam a esta atividade para depois vender seus serviços a 

causas ou pessoas que os patrocinassem. Esse baixo custo inicial, segundo a autora, jus-

tifica a grande diversidade inicial de títulos. Dada a necessidade de se manter, muitos 

tipógrafos sobreviviam “emprestando sua pena e suas máquinas a uma causa ou pessoa” 

e “necessitavam continuamente atender ao gosto do público ou de quem os financiava” 

(LONER, 2010, p. 145). Por conta disso, Rüdiger (2003) relativiza o papel de tais profis-

sionais enquanto jornalistas de fato, uma vez que não tinham uma ideia clara do jorna-

lismo e que confundiam a tarefa de editar um jornal com prestação de serviços 

tipográficos, e que, com isso, sua atividade resumia-se à transmissão de informações com 

as quais não necessariamente se preocupavam. 

No terceiro quartel do século XIX, finalmente aconteceu uma mutação no regime 

jornalístico, quando, após a Revolução, muitos tipógrafos galgaram cargos políticos e o 

fato de se ter um jornal passou a significar a possibilidade de ascensão no meio. As rela-

ções entre imprensa e facções políticas tornaram-se orgânicas, o que se manteria até a 

década de 1930. O jornalismo político-partidário, segundo Rüdiger (2003, p. 37), “desen-

volveu a concepção de que o papel dos jornais é essencialmente opinativo, visa veicular 

organizadamente a doutrina e a opinião dos partidos e dirigir a opinião pública. O jorna-

lista, em tal contexto, tem a tarefa de conduzir e organizar tal demanda de forma criteri-

osa”. 

Em 1887, a imprensa republicana nacional contava com 74 jornais, havia 237 clu-

bes republicanos (204 deles em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul). 

Em 1888, a abolição da escravatura era recebida com alegria, ainda que seus efeitos não 

fossem de tão alta repercussão. Isso porque a Corte distribuía títulos, a polícia sancionava 

punições contra os defensores da República e em uma Câmara com 139 deputados, ape-

nas 9 eram oposicionistas. Ainda assim, de 1888 a 1889, a agitação crescia (SODRÉ, 

1983). 

No Rio Grande do Sul, o periódico que inaugurou tal movimento político-partidá-

rio foi o jornal A Reforma, lançado em 1869 como órgão do Partido Liberal. Ele atingiu 
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uma tiragem de 20 mil exemplares, e era distribuído gratuitamente por todo o estado. 

Durante a República Velha, teve relevância na articulação do Partido Federalista, que su-

cedeu o Partido Liberal, mas, em 1892, foi fechado diante da pressão promovida pelo re-

gime castilhista (RÜDIGER, 2003). 

De acordo com Loner (2010), o surgimento da República promoveu uma renova-

ção quase total dos periódicos de Pelotas, mantendo-se apenas o Correio Mercantil. O 

Diário Popular (1890) e A Opinião Pública (1896), ambos republicanos, foram lançados 

nos primeiros anos do novo regime, seguidos por diversos outros que buscavam a manu-

tenção dos grupos anteriormente atuantes, porém, sob nova configuração para se adaptar 

ao contexto recém-instaurado. Muitos deles tiveram uma vida curta, como O Nacional, 

de tendência liberal, que circulou de 1889 a 1892, a sequência de Gazeta da Manhã, Ga-

zeta da Tarde e Tribuna Federal, os três dirigidos pela família Moncorvo de 1889 a 1893. 

Já nos anos de 1910, surgiram iniciativas promovidas pelas novas forças atuantes, como 

os oposicionistas A Reação (1912-1914), A Tribuna (1910-1911), que tinha influência da 

Maçonaria e O Dia (1916). Já O Rebate (1912-1923) fez uma oposição ferrenha ao governo 

do Partido Republicano, o que levou à perseguição de seu diretor, Frediano Trebbi, que 

chegou a ser espancado em via pública e mais tarde baleado pela Brigada Militar, durante 

a Revolução de 1923 (RÜDIGER, 2003). 

O Diário Popular, de sua fundação – em 27 de agosto de 1890 por Theodósio Me-

nezes – até a década de 1930, identificou-se como órgão oficial do Partido Republicano 

Riograndense (Figura 1). Essa informação, presente na capa do jornal ao longo de suas 

primeiras décadas de circulação, contudo, passou a figurar de maneira cada vez mais dis-

creta (especialmente a partir da década de 1910), até desaparecer em 193813. Como órgão 

partidário, o Diário passou por períodos atribulados da história política do Brasil, com a 

república recém-instaurada, bem como por conturbadas disputas em âmbito estadual.  

Em 1923, trinta anos após a campanha federalista de 1893, republicanos e federa-

listas incorreram em nova “revolução libertadora”, que viria a ser “pacificada” em dezem-

bro daquele ano. Mais tarde, já em outubro de 1930, “republicanos e libertadores fizeram 

do Rio Grande do Sul o marco assinalador da evolução política e administrativa do Brasil, 

com a elevação, a chefe da Nação, de Getúlio Vargas” (DIÁRIO POPULAR, 15 e 

16/11/1980, capa do segundo caderno). Ironicamente, dois anos depois, com a eclosão 

                                                   
13 No retorno das atividades, depois de ficar sem circular de maio a julho de 1938, o jornal estampava na capa, junto à 
marca, a identificação como “Orgão dos Interesses Gerais”, como é visto na edição de aniversário em 27/08/1938. Po-
rém, na edição de 1940, já não se vê mais tal informação na capa, ficando a mesma relegada a um box bem mais discreto, 
na contracapa do jornal. Tal dado será detalhado na segunda fase do jornal, a seguir exposta. 
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armada irrompida em São Paulo por conta da “Revolução Constitucionalista”, o Diário 

Popular interrompeu pela primeira vez sua circulação por um período de quase cinco me-

ses (de 31 de agosto de 1932 a 22 de janeiro de 1933), o maior intervalo de sua história. 

Nessa época, teve papel de relevo no jornal Ildefonso Alves de Carvalho, redator por dez 

anos e diretor interino do jornal em 1932 (DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990). Após a ex-

tinção dos partidos políticos por Getúlio Vargas, o jornal deixou de se declarar “órgão 

oficial do Partido Republicano” em 4 de dezembro de 1937. Sua circulação foi mantida 

ainda até 30 de abril de 1938, quando encerrou com nova interrupção sua primeira grande 

fase, sob direção de Joaquim Luiz Osório (DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990). 

Figura 1: A identificação do jornal como órgão republicano é explícita desde suas primeiras edições.  

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 04/09/1890. Acervo da BPP 

Para Hohlfeldt (2006), a imprensa literária, que se desenvolveu quase concomi-

tantemente em relação àquela partidária, foi responsável pelo primeiro salto de qualidade 

da imprensa sul-rio-grandense, o que se refletiu em jornais menos efêmeros que seus an-

tecessores, além do lançamento de revistas literárias, de publicações ilustradas e de cari-

caturas, com forte crítica social, além da imprensa operária. Esta última, de acordo com 

Loner (2010, p. 145), também teve uma representação considerável em Pelotas: 

Em termos de setores de classe, o primeiro periódico de defesa de interesses pa-
tronais foi o Sul do Brazil, que defendia os interesses do comércio e da indústria 
das charqueadas, em 1887 e 1888; foi, provavelmente, o primeiro jornal desse 
tipo no Estado. Os caixeiros lançaram o União Caixeiral (1896) e A Defesa 
(1904). Quanto aos industriários, foram lançados muitos jornais representativos 
de sindicatos e centrais ou correntes operárias desde o início da República, como 
por exemplo, O Operário (1892), representando a Liga Operária, A Democracia 
Social (1893), os anarquistas Terra Livre (1915) e A Luta (1916) e o jornal O Pro-
letário (surgido em 1924 e reaparecido em 1934), além de vários outros de enti-
dades sindicais. Esses últimos não chegaram a durar muito, devido às 
dificuldades inerentes à vida operária naqueles anos. A única exceção foi o jornal 
negro e operário A Alvorada, que durou mais de 50 anos, também o mais longevo 
do Estado e, provavelmente, do país. 

De acordo com Rüdiger (2003), o jornalismo noticioso nasceu junto com o jorna-

lismo político-partidário, na segunda metade do século XIX, como uma alternativa à pas-

quinagem. Os tipógrafos, que ficavam em segundo plano à medida que passavam a 

detenção de seus jornais aos partidos políticos, acabaram por se associar a comerciantes 

e negociantes locais, criando uma alternativa ao jornalismo político-partidário, então em 

ascensão na Província: o jornalismo literário independente. Um marco de tal movimento 
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foi o lançamento do Partenon Literário14, de 1869, atento às novas necessidades culturais 

de uma sociedade que começava a ser instigada intelectualmente por assuntos como as 

ciências, as humanidades e a própria cultura. A perspectiva de que o mundo não se aca-

bava no contexto do vivido, mas de que havia um vasto mundo para além do “local”, criava 

a demanda por notícias vindas de fora, proporcionadas pelos serviços telegráficos em as-

censão desde a Guerra do Paraguai. O Noticiador, primeiro jornal publicado no interior 

do Estado, na cidade de Rio Grande, ainda em 1832, pretendia-se atento a tais demandas. 

Em Porto Alegre, Strelow (2016) destaca a criação de O Guayba, o primeiro jornal 

literário do Estado, lançado em agosto de 1856, que seria produzido até dezembro de 

1858, impresso pela Tipografia Brasileira-Alemã, circulando sempre aos domingos. O 

proprietário da Tipografia, Carlos Jansen, era seu editor e também seu redator, junto com 

João Vespúcio de Abreu e Silva, que ainda teve uma breve atuação como professor em 

Pelotas. De acordo com a autora, o jornal, em caráter inédito, deu espaço a jovens escri-

tores e poetas da época que, influenciados pelo romantismo, afastavam-se do contexto 

rural que predominava no cenário sul-rio-grandense. Strelow (2016, s.n.) reforça que a 

influência da publicação no cenário estadual seria profunda 

não apenas representando o início de uma vertente que se fortificaria até o final 
do século, mas representando as primeiras experiências profissionais de nomes 
que iriam figurar em grandes jornais do período, fazendo história no campo da 
imprensa, mas também, em alguns casos, na atividade política. 

Em Pelotas, de acordo com Loner (2010), publicações periódicas de diferentes for-

matos e periodicidades, às vezes tratadas como jornais, mas também, como revistas lite-

rárias, circulavam pela cidade desde o século XIX. Algumas de qualidade duvidosa, 

expondo autores “menores” ou colaborações de poetas e colunistas eventuais, mas outros 

que efetivamente promoveram a literatura, como A Arcádia, de Antonio Joaquim Dias, 

lançado em quatro séries – as três primeiras foram publicadas em Rio Grande, mas a 

última foi produzida já em Pelotas – entre os anos de 1869 e 1870. A publicação, conside-

rada um marco regional, contou com a colaboração de membros do Partenon Literário 

de Porto Alegre. Contudo, não eram fáceis as condições de produção de tais periódicos, 

que raramente circulavam por mais de dois anos. Em se tratando de colaboradores, des-

taca-se um grupo seleto de poetisas que faziam presença em vários desses jornais, espe-

cialmente nas últimas duas décadas do século XIX. 

Outro tipo de periódico a circular em Pelotas na época eram as folhas ilustradas, 

que apresentavam ilustrações a bico de pena e misturavam literatura e sátira social em 

                                                   
14 De acordo com Hohlfeldt (2006, p. 6), a Revista do Partenon Literário, que circulou de 1869 até 1879, com pequenas 
interrupções, configura-se na publicação cultural mais importante da província ao longo do século XIX. 
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seu conteúdo, indo ao encontro do exposto por Hohlfeldt (2006). Destacaram-se nesse 

nicho O Cabrion, publicado de 1879 a 1880, de propriedade de Eduardo Guerra e Eduardo 

Chapon e tinha um tom agressivo e polêmico em suas sátiras e A Ventarola, que circulou 

entre 1887 e 1889. Este último, de propriedade apenas de Chapon, era mais moderado, 

mas ainda assim defendeu a abolição da escravatura, transformando-se em um dos im-

portantes semanários da época. A abolição foi tema ainda de outras publicações como A 

Penna (1884), O Pervigil (1882-1883) e O Democrata (1886-1888). Loner (2010) destaca 

ainda O Farrapo (1889) e O Radical (1890), como exemplos de periódicos políticos que 

com o passar do tempo tenderam mais para a apresentação de conteúdo literário. Além 

disso, a autora cita também outros gêneros que circularam à época, como os autodeno-

minados jornais “joco-sérios” ou ainda aqueles dedicados “ao belo sexo” ou “ao comércio, 

indústria e artes”. Finalmente merecem menção as publicações pelotenses O Arauto, que 

circulou de 1886 até pelo menos 1924, ainda que com interrupções, e mesmo com a dimi-

nuição dos periódicos destinados à literatura; já no século XX teve destaque A Illustração 

Pelotense, publicado de 1919 a 1926, com uma circulação mais perene, condizente ainda 

com o período da imprensa literária (HOHLFELDT, 2006). 

Em termos de divulgação de informações ao público, segundo Rüdiger (2003), essa 

não era a preocupação prioritária dos jornais até fins do século XIX. Porém, segundo ele, 

se por um lado, o jornalismo político-partidário pretendia formar e dirigir a opinião pú-

blica, de outro, o novo jornalismo literário não tinha tal pretensão, buscando posicionar-

se a partir do ponto de vista de seu público leitor. Se aquele impunha sua doutrina, este 

buscava adaptar-se ao contexto vigente no qual se inseria seu público, ou, a partir dele. 

As alterações na composição da sociedade, que via nascer uma certa “mentalidade bur-

guesa”, favoreciam o surgimento de novos valores como a veracidade noticiosa e a impar-

cialidade editorial. Não raro, os novos jornais se diziam “neutros”, o que ia contra a 

ideologia daqueles político-partidários, e acabavam por expandir o público, já que não se 

filiavam a um ideal fechado. 

O autor destaca, ainda, que as primeiras folhas de tendência noticiosa surgiram em 

Porto Alegre e Pelotas. Nesta última, recebe destaque o Correio Mercantil, já citado, que 

circulou de 1875 a 1915, e introduziu na cidade o serviço telegráfico para transmissão de 

notícias a partir de 1881. Ele buscava manter uma postura empresarial, independente de 

facções políticas, e inaugurou o uso de maquinário a gás nas oficinas tipográficas da Pro-

víncia. Em um período de cinco anos, de 1890 a 1895, ampliou sua tiragem de 2 mil para 

3 mil e 500 exemplares, números bem significativos para a época. Também é mencionado 
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A Opinião Pública, que circulou de 1896 a 1962, também já citado, fundado por Theodó-

sio de Menezes após o rompimento com a diretoria do Diário Popular. Apesar do vínculo 

republicano da publicação, manteve prioritariamente o foco nos “interesses gerais”, mes-

clando conteúdos literários e noticiosos de maneira eficiente (RÜDIGER, 2003). 

Em todo o estado, entre os anos de 1890 e 1920, multiplicaram-se os jornais com-

prometidos com o modelo literário noticioso. A sociedade encontrava-se em processo de 

modernização e muitos tipógrafos transformavam-se em pequenos empresários, man-

tendo inclusive um quadro de funcionários em suas oficinas. Começava a ser explorada a 

publicidade na busca pelo aumento de capital, e a circulação dos periódicos aumentava 

com as vendas avulsas por ambulantes e a distribuição de títulos para cidades do interior, 

graças aos novos serviços ferroviários. De acordo com Rüdiger (2003, p.64): 

A modernização do parque gráfico tornara-se gradualmente um princípio básico 
da atividade jornalística, que permite economicamente não só o aumento das ti-
ragens, mas também o aumento do número de páginas das folhas, que pula das 
tradicionais 4, do século passado, para a média de 12 nos primeiros anos do século 
20. Logo, as folhas começam a modernizar também suas linhas gráficas. A pagi-
nação se torna mais leve, aproveitando o maior número de páginas disponíveis 
para melhor distribuir as matérias. As cores são descobertas como meio de explo-
rar títulos e destacar assuntos, ao mesmo tempo em que se exploram os recursos 
de ilustração, substituídos pela fotografia na década de 1910. 

Os relativamente altos custos de produção (com matéria-prima, mão de obra e au-

mento de circulação) dificultavam para que os jornais se sustentassem. Os anúncios, ao 

menos nos jornais rio-grandenses, ainda não eram suficientes a ponto de representarem 

uma grande receita (RÜDIGER, 2003). Em Pelotas, mesmo que muitos jornais locais 

mantivessem as duas últimas de suas recorrentes quatro páginas destinadas a anúncios 

dos mais variados, poucos eram os periódicos que se mantinham a partir da publicidade 

impressa. A maioria dependia de patrocínios de partidos ou grupos políticos para sobre-

viver (LONER, 2010; HOHLFELDT, 2006). 

No ano da fundação do Diário Popular, circulavam em Pelotas, além dele, pelo me-

nos 16 periódicos. Nem todos eles tinham circulação diária. Alguns eram semanários 

(como A Coruja, Rebate, Binóculo e Jornal das Famílias), outros quinzenais ou mensais. 

Também tinham grande circulação e aceitação do público, ao longo das primeiras décadas 

de circulação do DP, os almanaques15, publicações anuais que serviam como verdadeiras 

agendas, com conteúdos que variavam de calendários de plantio, de mudanças lunares, 

câmbio monetário, além de textos literários e conteúdos editoriais diversos, incluindo 

muitos anúncios. 

                                                   
15 Para saber mais acerca dos almanaques, ver LIMA, Paula Garcia. Estudo da Memória e do conceito de design 
através de peças gráficas e fotografias do Parque Souza Soares (Pelotas, 1900-1930). Dissertação (Mes-
trado em Memória Social e Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2010. 
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O Correio Mercantil, de Antonio Joaquim Dias, a Gazeta da Manhã, que substituía 

o Onze de Junho, A Pátria e O Nacional tinham circulação diária como o DP, de acordo 

com texto assinado por Eurico Leite, veiculado na edição de aniversário de 50 anos do 

jornal (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1940). Na edição comemorativa de 94 anos do jornal 

(DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984, p.5), é possível ter uma pista de como se dava a intera-

ção entre os periódicos: 

Com o surgimento do Diario em 1890, Pelotas ficou com cinco jornais diários [...]. 
Mas esses cinco jornais viviam em harmonia perfeita, inclusive trocando cava-
lheirismos e gentilezas. O Diario mantinha uma seção intitulada “Revista da Im-
prensa”, onde dava um resumo das principais notícias dos colegas. 

Percebe-se que a prática de tratar de questões relacionadas aos “concorrentes” era 

recorrente à época, considerando informações (algumas inclusive já citadas aqui) que fo-

ram reproduzidas pelo DP a partir de notícias veiculadas em outros jornais – como os 

cumprimentos pelos aniversários, a composição da redação ou mesmo a aquisição de no-

vos equipamentos, como se abordará adiante. 

No Quadro 1, apresentam-se os periódicos que eram produzidos e circulavam na 

cidade década a década, ao longo da primeira fase do jornal. Tomam como parâmetro o 

período de circulação do Diário e foram elaborados a partir da consulta ao inventário da 

indústria gráfica pelotense, elaborado por Leschko (2011), bem como de uma listagem de 

jornais publicados em Pelotas de 1890 até 2016, cedida pela Biblioteca Pública de Pelotas, 

a partir de seu inventário e um texto já citado de Tancredo de Mello sobre a imprensa de 

Pelotas, publicado em etapas pelo próprio DP ao longo de um mês em 1901. O texto, que 

o autor pretendia transformar em livro, apresenta o contexto da produção de periódicos 

em Pelotas naquele momento. Ainda, foi consultado o texto de Arriada e Tambara (2014), 

publicado no Almanaque do Bicentenário de Pelotas, dentre outras referências que po-

dem ser acessadas a partir do quadro completo, disponível no Apêndice B. Cabe salientar 

que, em alguns momentos, foram identificadas divergências entre os dados a partir das 

diferentes fontes consultadas. Houve a intenção de deixar explícitas tais discrepâncias, 

por meio de notas constantes no quadro completo. Porém, quando adequado, foi dada 

prioridade ao relato de Tancredo de Mello (DIÁRIO POPULAR, 29/05 a 29/06/1901), 

por ser a fonte cronologicamente mais próxima aos dados apresentados. 
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Quadro 3: Periódicos em circulação em Pelotas (1890 – 1930) 

Ano Fundado nesse ano Ainda em circulação 

1890 
(16) 

Gazeta da Manhã (substituiu o 
Onze de Junho, que cessou em 
12/1889. Circulou de 01/01/1890, 
até 8/6/1891, quando virou Gazeta 
da Tarde); 
Radical (semanário de Paula Pires, 
Carlos Bandeira Renault e Júlio La-
cilo, 05/01 a 29/6/1890) 
A Coruja (semanário, 6/7/1890-
1/2/1891) 
Tiradentes (semanário, 1890-) 
Amolador (semanário, 1890-) 
O Caixeiro (semanário, 1890-) 
Binóculo (semanário, 1890-) 
Rebate (semanário, 1890-) 
Jornal das Famílias (semanário 
de Euclides Moura, 1890-1891) 
Diário Popular 

Correio Mercantil (de Antônio Joaquim Dias, 
1875-1915, teve João Simões Lopes Neto como diretor 
de redação. Não tinha “cor política”, dizendo-se “folha 
imparcial”. Em 1901 era o “decano da imprensa pelo-
tense”, segundo DP em 29/05/1901) 
*A Ventarola (de Eduardo Chapon, 1887-1890); 
Arauto (de José Veríssimo Alves, 1887-192616); 
O Nacional (de tendência liberal, de Ribas & Cia, 
1889-1892); 
Sport Rio-Grandense (Redator Ribeiro Tacques, 
1889-1892); 
A Patria – (Circulou de 1886 a 1887 depois de 1887 a 
4/06/1891, quando vendeu seu material para o DP) 
Alvorada (1889-1890) 

1900 
(8) 

  Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-1907) 
Arauto (1887-1926); 
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1910 
(8) 

  Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926); 
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 
A Alvorada (1907-1965) 

1920 
(11) 

O Pharol (Semanário. Propaganda 
Espírita, 1920-indef.) 
  

Arauto (1887-1926); 
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 

                                                   
16 De acordo com Loner (2010, p.148) O Arauto circulou de 1886 até, pelo menos, 1924, “provavelmente com interrup-
ções”. Na listagem cedida pela BPP, sua circulação consta até 1926. 
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1930 
(8) 

  Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
Correio Mercantil (1929-1932) 

Fonte: organizado pela autora. 

A variedade de publicações à época da fundação do DP pode ter relação com o con-

texto socioeconômico e cultural de Pelotas ao final do século XIX. Conforme texto da edi-

ção comemorativa de 94 anos, “durante a maior parte do século XIX e primeiros anos 

deste, só o Rio de Janeiro ultrapassava Pelotas em termos de infraestrutura urbana e de-

senvolvimento científico e cultural” (DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984, p. 5). Guardadas 

as devidas proporções, isso pode justificar, por exemplo, o fato de a cidade ter filiais de 

grandes bancos e seguradoras que só figuravam em capitais, até a década de 1930. 

Sobre a relevância dos bancos que figuram em diversos anúncios nas páginas do DP, 

especialmente durante o primeiro quartel do século XX, um em especial merece menção. 

O Banco Pelotense (Figura 2), que foi fundado na cidade em 5 de fevereiro de 1906, era 

considerado, em 1920, o maior banco do Rio Grande do Sul e o terceiro do Brasil, com 69 

filiais que abrangiam cinco estados brasileiros e incluíam a capital, Rio de Janeiro. Em 

notícia de capa da edição de 6 de janeiro de 1931, seu fechamento era anunciado: 

O Banco Pelotense 

Hontem, ás 13 horas, foi mandado affixar na porta deste importante estabeleci-
meto de credito, a seguinte declaração assignada pela Directoria: 

‘Tendo o Banco Pelotense requerido a sua liquidação nos termos do art. 5 do De-
creto n. 19.479, de 12 de dezembro de 1930, fica suspenso o seu expediente até 
ser nomeado o Fiscal do Governo Provisorio da Republica e resolvida a encampa-
ção do Banco pelo Governo do Estado com o apoio financeiro do Governo da 
União.’ 

Esta notícia tranquilizou o publico, que viu na providencia adoptada, uma segura 
salvaguarda de avultados interesses financeiros e economicos, não só de particu-
lares como do Estado e da Nação. 

Divulgando o palpitante acontecimento, temos a additar a palavra do Governo do 
Estado amparando os creditos em deposito no Banco Pelotense, assegurados pelo 
seu activo. 

Contando cerca de 25 annos de existencia, que completaria a 5 de fevereiro pro-
ximo, com sua rêde de negocios estendida pelo Distrito Federal, e Estados de Mi-
nas Geraes, Paraná, Espirito Santo, o Banco Pelotense era na verdade uma 
instituição que havia perdido o seu caracter regional, para adquirir uma feição 
nacional. 

O Rio Grande do Sul, o Brasil, muito devem a benemerita instituição, que tanto 
concorreu para o surto da economia publica (DIÁRIO POPULAR, 6/1/1931, gra-
fia da época mantida). 



 

 

 53 

Figura 2: Anúncio do Banco Pelotense em 1920 dá ideia de sua abrangência à época.  

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1920. Acervo BPP 

Tal fato teria um impacto profundo no desenvolvimento de Pelotas. Segundo Mario 

Osório Magalhães, historiador dedicado à história de Pelotas, a despeito da nota então 

publicada, não houve, por parte de Getúlio Vargas, qualquer apoio (ele teria negado in-

clusive o empréstimo que salvaria o banco da falência). Pelo contrário, pouco antes da 

Revolução de 1930, Vargas, ainda na presidência do Rio Grande do Sul, teria autorizado 

a transferência de todas as contas e saldos do Banco Pelotense para o Banco do Estado, 

como uma espécie de retaliação. No imaginário pelotense, isso encontraria justificativa 

no suicídio do sogro de Getúlio, enquanto gerente da filial do Banco Pelotense em São 

Borja (LONER; GILL; MAGALHÃES, 2010). Outros argumentos considerados por Maga-

lhães como incontestáveis usados para justificar tal derrocada são a grande depressão 

ocasionada pela quebra da bolsa de Nova York, em 1929, e outro, de caráter mais factual, 
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desavenças internas entre dois ex-diretores do banco, Alcibíades de Oliveira e Pedro Luís 

Osório17. 

Outro fator histórico que tem impacto profundo na identidade institucional do Di-

ário Popular é seu vínculo com o Partido Republicano Rio-grandense até a década de 

1930. Desde sua fundação, quando o jornal apresentava em suas páginas a composição 

completa da chapa do partido, além de identificar-se, conforme já foi dito diversas vezes, 

como órgão do partido desde sua marca, o jornal já se colocava como defensor apaixonado 

dos princípios ditos conservadores defendidos pelos republicanos. Na capa do segundo 

caderno da Edição Documento de 1980 (DIÁRIO POPULAR, 15 e 16/11/1980), uma reto-

mada das duas primeiras fases do veículo já sustenta, no título, “as três principais cam-

panhas políticas sustentadas pelo velho órgão republicano”, em menção à Revolução 

Federalista de 1893, à Revolução Libertadora de 1923 e à Revolução de 1930, que levou 

Getúlio Vargas à Presidência da República, o que foi amplamente comemorado nas pági-

nas do jornal. 

O DP, assim, está alinhado ao primeiro regime jornalístico identificado por Rüdiger 

(2003) ao recuperar a história do jornalismo gaúcho, o político-partidário: 

O surgimento do jornalismo político-partidário gaúcho, no terceiro quartel do sé-
culo passado, está ligado ao processo pelo qual a classe política transformou a 
imprensa em agente orgânico da vida partidária. Após a revolução, não foram 
poucos os tipógrafos que conquistaram cargos políticos, de modo que logo a pro-
priedade de um jornal se tornou meio de ascensão política. [...] Os partidos en-
carregaram-se de montar suas próprias empresas e lançar periódicos pelos quais 
assumiam inteira responsabilidade. Nesse contexto, surgiram as redações, os jor-
nais começaram a ter uma organização editorial e se consolidava a racionalidade 
em seu funcionamento (RÜDIGER, 2003, p.35). 

Ainda que não haja qualquer referência à atuação de Theodósio Menezes como po-

lítico, desde o início da publicação do Diário, em seus editoriais, defendia com ênfase os 

ideais republicanos. Aliás, foi no editorial de inauguração do jornal, em 1890, que ele deu 

pistas acerca das condições técnicas em que o jornal foi lançado, conforme reproduzido 

pelo próprio DP em edição comemorativa de 1984 (DIÁRIO POPULAR, 16/08/1984, p. 

4): 

Em homenagem aos princípios que determinaram a criação deste jornal, e para 
corresponder às necessidades sempre crescentes da população, resolvemos, em-
bora lutando com enormes sacrifícios, dotá-la de todos os melhoramentos com-
patíveis com o grau de progresso a que deve atingir a imprensa de um Estado que 
tanto refulge na constelação Federal. 

Tal declaração corrobora o exposto por Loner (2010, p. 95), ao afirmar que o vínculo 

                                                   
17 Maiores detalhes acerca da história do Banco Pelotense e de outros aspectos da história de Pelotas podem ser consul-
tados no Dicionário de História de Pelotas, organizado por Beatriz Loner, Lorena Gill e Mario Osorio Magalhães, ar-
rolado nas referências deste projeto. 
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partidário do DP possibilitou que se tornasse o jornal mais importante da cidade, con-

tando com mais recursos, maior tiragem e maior número de assinantes que os demais. A 

autora atrela a essa filiação, inclusive, a sobrevivência do jornal por todo o período da 

República Velha, e afirma que a ferrenha defesa ao governo castilhista ocasionou desa-

venças com jornais oposicionistas, como O Rebate e, posteriormente, O Libertador. 

Um ponto que merece destaque é a violência que acompanhou de perto a atuação 

dos periódicos ao longo desse período de vinculação político-partidária. Se por um lado, 

a superação da “pasquinagem” e a ascensão do jornalismo politicamente engajado contri-

buiu para uma valorização da noção de liberdade de expressão e garantiu uma redução 

no número de manifestações violentas e de atentados contra jornais e jornalistas nas duas 

décadas finais do Império, conforme descrito por Rüdiger (2003), o período seguinte à 

Proclamação da República foi extremamente conturbado, especialmente para aqueles que 

faziam oposição ao governo. Segundo o autor, “o ‘regime da rolha’, com censura policial 

direta, vigorou como regra durante os cinco primeiros anos do novo sistema de governo, 

levando à prisão de vários jornalistas. Cerca de 20 folhas foram forçadas a fechar suas 

portas antes da Revolução Federalista” (RÜDIGER, 2003, p. 47).  

Quando a dissidência republicana tomou o poder, durante o “governicho”18, uma 

das medidas adotadas pela administração foi a proibição do anonimato em qualquer texto 

publicado pela imprensa, o que levou a novas revoltas e manifestações por todo o estado, 

e a polícia tinha o poder de impedir que os infratores circulassem. Em Pelotas, o Diário 

Popular, por ocasião de seu aniversário, estampou, em suas páginas, em editorial assi-

nado por Florentino Paradeda (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1904), o repúdio frente a tais 

medidas, que feririam os preceitos jornalísticos, o que corrobora o anteriormente exposto 

por Rüdiger. 

De fato, a situação não se tornou mais amena com o retorno dos castilhistas ao 

poder, e diversos jornais foram fechados (incluindo-se aí A Reforma, em 1892). Ao longo 

da Revolução, ambos os lados intensificaram a violência contra as folhas opositoras. O 

                                                   
18 De acordo com informações do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS), este foi um período conturbado da 
história do RS. “Após a Proclamação da República no RS, os dois primeiros governantes, José Antônio Correa da Câ-
mara, 2º visconde de Pelotas (nov. 1889 a fev. 1890) e Júlio Anacleto Falcão da Frota (fev. a mai. 1890) eram presiden-
tes de juntas de governo provisórias. A terceira junta (após a deposição de Júlio de Castilhos) que governou de 12 nov. 
1891 a 8 jun. 1892, foi presidida pelo General Domingos Alves Barreto Leite e depois por João de Barros Cassal (19 
nov.) - os demais membros eram Joaquim Francisco de Assis Brasil e Manoel Luiz da Rocha Osório.  O general Barreto 
Leite substituiu o triunvirato centralizando o poder, convocando as eleições em que 2/3 dos candidatos eram monar-
quistas, o que desagradou os republicanos históricos. Em 03.03.1892, o General Barreto Leite passou o poder a Barros 
Cassal sem eleição. Essa fase da história gaúcha foi apelidada de “governicho", durou 7 meses, sendo liquidada pelas 
lutas políticas”. Disponível em http://arquiblogrs-ahrs.blogspot.com.br/2011/11/arquivo-general-barreto-leite.html, 
Acesso em 17/02/2017. Cabe lembrar que, à altura da fundação do jornal, O Partido Republicano era presidido exata-
mente por Julio de Castilhos, conforme já citado. 

http://arquiblogrs-ahrs.blogspot.com.br/2011/11/arquivo-general-barreto-leite.html
http://arquiblogrs-ahrs.blogspot.com.br/2011/11/arquivo-general-barreto-leite.html
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governo fechou 10 jornais oposicionistas, forçando diversos jornalistas a buscar exílio 

fora do estado. No mesmo período, pelo menos sete jornais foram destruídos ou empas-

telados, três pela polícia ou a mando do governo e quatro por tropas coronelísticas. Ainda 

que o período posterior à guerra civil tenha sido marcado por certa “descompressão polí-

tica”, diversas formas de censura – como apreensão e queima de edições ou proibição de 

publicação de determinados textos – e mesmo perseguição policial a jornalistas e destrui-

ção de oficinas continuaram sendo o meio mais empregado para silenciar opositores. A 

violência estava naturalizada na República Velha (RÜDIGER, 2003). 

Além disso, tal censura se reflete também em um texto escrito por Florentino Pa-

radeda pelo aniversário do jornal em 1904 (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1904), por meio 

do qual se observa que a ausência de material creditado na publicação associava-se ao 

conteúdo prioritariamente político apresentado. Ali o autor afirmava, inclusive, que obri-

gar o órgão a expor a autoria dos conteúdos (o que só aconteceu durante o “governicho”, 

especialmente no primeiro semestre de 1892, quando o governo usava a polícia para pres-

sionar e constranger o DP e outros periódicos que lhe faziam oposição) feriria os “precei-

tos jornalísticos”. Assim, um dado que poderia ser atrelado à busca pela credibilidade 

jornalística, naquele contexto, não passava de uma postura coercitiva, imposta, pelo 

ponto de vista do próprio jornal. 

Ao longo de muitas décadas, foi quase impossível encontrar conteúdos (fossem 

textos, fotografias ou mesmo ilustrações) que fossem creditados. O editorial publicado a 

cada edição, nesse sentido, parece ser um ponto a destacar, uma vez que, nele, o jornal 

defende sua postura e seu discurso. Até a década de 1930, o caráter político e a forte vin-

culação partidária do jornal eram muito evidentes, conforme já ressaltado. A partir daí, 

esse tom passou a ser cada vez mais ameno, embora o jornal nunca tenha deixado de 

destacar sua “fidelidade a seus ideais” 

Durante a Revolução de 1923, o contexto virulento não foi amenizado. Os revolto-

sos forçaram o fechamento de diversos periódicos que apoiavam o governo, e o Diário 

Popular, que à época era o principal jornal da zona sul (RÜDIGER, 2003), só não foi 

destruído por conta da intervenção direta do comandante Zeca Neto, que era amigo pes-

soal do Coronel Pedro Osório e interveio para que o jornal não fosse atacado. Situação 

similar havia acontecido em 1893, quando federalistas reunidos no bairro Fragata amea-

çaram invadir o jornal, o que fez com que alguns de seus funcionários se armassem à 
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espera do ataque, que acabou não acontecendo19 (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1980, p.3). 

O ápice da postura coercitiva por parte do governo e de seus agentes se deu a partir 

da Revolução de 1930, quando a manutenção da estrutura político-partidária de diversos 

órgãos de imprensa se tornou impeditiva. 

Os jornais sobreviventes procuraram adaptar-se à nova situação, adotando uma 
linha noticiosa, como foi o caso dos dissidentes do novo regime, ou simplesmente 
adotando uma postura oficialista, como se verificou na maior parte dos casos. A 
censura estabelecida se encarregou de cuidar para que os primeiros se mantives-
sem estritamente na nova linha editorial, e os resistentes sofreram duras repre-
sálias. O Diário Popular, de Pelotas, O Tempo, de Rio Grande, e o Ponche Verde, 
de Dom Pedrito, entre outros, tiveram sua publicação provisoriamente suspensa 
e os jornalistas de oposição foram intimados pela polícia em todo o Estado 
(RÜDIGER, 2003, p. 56). 

Ainda que o golpe de misericórdia tenha sido dado efetivamente com o Estado 

Novo, de acordo com o autor, desde meados da década de 1910, o jornalismo político-

partidário já começava a se “defender” diante do jornalismo noticioso que passava a ga-

nhar corpo. Estavam começando a ser estruturadas as condições para que surgisse um 

novo regime, com foco empresarial, que tomaria corpo a partir dos anos de 1930. 

Mesmo que o  processo tenha se iniciado ao longo das primeiras décadas do século 

XX, Rüdiger (2003) afirma que o desenvolvimento do jornalismo noticioso ainda era bar-

rado pelo peso da política na sociedade rio-grandense, especialmente até a década de 

1930, permanecendo prioritário o cenário do jornalismo político-partidário. Pelos moti-

vos já citados, era grande o movimento dos periódicos que, lançados sem filiação política, 

acabavam se associando aos partidos para garantir sua circulação e manutenção. Porém, 

alguns periódicos fizeram o movimento contrário: começaram com forte caráter político 

e acabaram adotando o modelo noticioso. Foi o caso do Diário Popular, que de “órgão 

oficial de partido” transformou-se em “órgão de interesses gerais”, conforme será visto 

adiante. 

Um dos pontos que dificultou a manutenção dos jornais noticiosos, segundo o au-

tor, além da dificuldade de “romper o exclusivismo político-partidário” (RÜDIGER, 

2003, p. 68), foi a demora na configuração de um mercado interno, que só passou a ser 

                                                   
19 Na edição de 27 de agosto de 1980, quando completava 90 anos desde sua fundação, o jornal mencionava uma pes-
quisa de autoria de Paulo Duval, em que eram citadas quatro ocasiões em que o jornal quase foi empastelado. A pri-
meira, em 1893, quando federalistas reunidos na região do bairro Fragata ameaçaram invadir o jornal, mas o pessoal 
que trabalhava ali “armou-se e os esperou dizendo ‘Eles que venham’”, mas os revolucionários não vieram. A segunda 
foi em 1923, quando Pelotas foi tomada pelos “libertadores”, e o jornal só não foi atacado porque o chefe dos revoluci-
onários, Zeca Neto, era amigo pessoal do Cel. Pedro Osório. A terceira vez foi em 1954, após o suicídio de Getúlio. 
Diversos movimentos ocorreram em todo o país e a Brigada Militar fez guarda na esquina da rua XV de Novembro com 
a Voluntários da Pátria (esquina da sede do jornal) para conter “trabalhistas” (membros do PTB) que ameaçavam que-
brar o parque gráfico do jornal. Por fim, durante o governo do Costa e Silva, um “infiltrado” entre os estudantes que 
faziam “arruaça” na frente do jornal fez ameaças ao então presidente e foi “convidado” por Waldemar Coufal, com então 
80 anos, para entrar e registrar as ameaças. Um começo de confusão foi desestimulado pelo fotógrafo repórter Ramão 
Barros, que puxou o revólver e ameaçou os estudantes que então rumaram para a rádio Pelotense, onde causaram 
diversos estragos (Diário Popular, 27/08/1980, p. 10).  
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mais expressiva a partir da virada do século XX, apesar de ainda restrita às grandes cida-

des do estado. O autor cita o caso da cidade de Rio Grande que, em meados do século XIX, 

editava o Diário de Rio Grande, que veiculava anúncios de forma bem satisfatória até 

1884, quando começou a ser suplantado por jornais maiores vindos de outros centros e 

também viu a cidade perder sua importância diante da vizinha Pelotas e da capital Porto 

Alegre. Outro aspecto de tal entrave era o custo empreendido: o valor da assinatura anual 

de um jornal equivalia à metade do aluguel de uma casa. Rüdiger atribui a esse conjunto 

de fatores a hipótese por ele levantada de que cerca de 80 a 85% dos jornais lançados 

deixavam de existir em menos de um ano. Além do mais, o jornalismo literário noticioso 

era visto como “objeto de exploração mercantil” (RÜDIGER, 2003, p. 70-71), e não raro, 

esse tipo de publicação custava, por semana, o equivalente a 10 jornais diários, o que in-

fluenciava no mercado restrito para sua circulação. O quadro só mudaria no momento em 

que os jornais passassem a operar como empresas, 

ou seja, quando os pequenos negócios entre tipógrafos, jornalistas e comercian-
tes, geralmente de caráter diletante para seus financiadores, transformaram-se 
em empreendimentos com finalidade lucrativa declarada e manifesta, cujos ren-
dimentos eram reinvestidos capitalisticamente no próprio negócio (RÜDIGER, 
2003, p.72). 

Ao longo das quatro primeiras décadas do século XX, houve a transição para um 

novo modelo, cujas novas “empresas jornalísticas” acabaram por suplantar o espaço dos 

pequenos negócios que não se adaptavam ao contexto capitalista que se desenvolvia rapi-

damente. A partir de então, segundo o autor, cada vez mais, as tendências jornalísticas 

estavam atreladas a uma concorrência entre poucos jornais, que ganhava contornos de 

um monopólio estruturado. No interior do estado, publicações começaram a perder lugar 

diante da concorrência com títulos dos grandes centros na década de 1920. Na capital, 

identificavam o novo modelo os jornais O Correio do Povo e O Diário de Notícias, colo-

cados por Rüdiger (2003) como os vanguardistas do jornalismo gaúcho. 

No novo contexto, de acordo com o autor, a pregnância do campo político perdeu 

força e foi substituída gradativamente pela análise dos movimentos de mercado. A indus-

trialização passou a ser cada vez mais estimulada a partir da década de 1930, expandiram-

se as atividades comerciais, a publicidade virou um negócio que acompanhou o cresci-

mento do público leitor. A publicidade, aliás, teve um papel contraditório em relação às 

empresas jornalísticas. Por um lado, fomentou o mercado e tornou possível a moderniza-

ção gráfica e editorial dos jornais, mas, em contrapartida, “fortaleceu suas tendências à 

concorrência monopolista, com a concentração da imprensa em uns poucos grandes jor-
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nais” (RÜDIGER, 2003, p. 84). Cabe salientar que, ainda que os jornais tenham conquis-

tado sua autonomia frente ao campo político, não abdicaram dele. Sua interação, contudo, 

passou a dar-se de outra forma, já que a nova empresa jornalística “é uma agência política 

que apenas não expõe seu nome” (2003, p. 85). Tal aspecto foi sendo dissimulado em 

“políticas noticiosas” sutis, que continuaram buscando moldar a opinião pública. “Além 

da dissimulação de seu caráter político, a principal consequência dessa subsunção do jor-

nalismo à racionalidade econômica foi a paulatina decadência da imprensa interiorana e 

a hegemonia daquela da capital” (2003, p. 87). 

Tal período corresponde mais ou menos ao identificado por Hohlfeldt (2006) 

como “imprensa industrial”, que teria início a partir de 1912 com o surgimento da cliche-

ria (e consequente reprodução mais eficiente de imagens nos periódicos) e perdurou até 

a década de 1960, com a composição a frio a partir da disseminação da impressão em 

offset, que seria empregada em caráter pioneiro pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre. 

De acordo com o autor, partia-se para uma noção de segmentação de mercado, com pro-

dutos editoriais dirigidos a públicos específicos, como as mulheres, os jovens etc. Ao 

mesmo tempo, acirrava-se a concorrência dos jornais com outras mídias, como o cinema 

e, mais tarde, com o rádio, obrigando as empresas de notícias a uma renovação técnica da 

produção jornalística. 

Para burlar o domínio dos jornais da capital, diversas folhas do interior passaram 

a circular à tarde, como forma de atualizar as notícias e dar ênfase aos acontecimentos do 

final do dia, “furando” os grandes jornais, como fizeram a Gazeta da Tarde (1941-1955) 

de Rio Grande e o Jornal da Tarde (1949-1958) de Pelotas. Rüdiger (2003) cita também 

a fusão entre empresas concorrentes, com a aquisição d’A Opinião Pública por parte do 

Diário Popular de Pelotas. No entanto, nesse caso, ambos os jornais continuaram sendo 

editados pela empresa, até o fechamento do Opinião já na década de 1960. 

O começo de uma segunda grande fase do Diário Popular é registrado na capa do 

segundo caderno da edição documento de 1980, Maximiliano Pombo Cirne, considerado 

o “factotum” de todo o trabalhoso processo de trazer de volta à circulação o “matutino da 

cidade”. Consta no jornal: 

Com o golpe de Estado de 10 de novembro de 1937, em que Getúlio Vargas outor-
gou aos brasileiros uma Constituição totalitária, foram fechados os partidos polí-
ticos e, em consequência, também foram fechados os órgãos de publicidade que 
mantinham. Assim, em Porto Alegre deixou de circular O Estado, órgão do Par-
tido Libertador, dirigido por Raul Pilla e, em Pelotas, o Diário Popular, órgão do 
Partido Republicano Riograndense, então dirigido por Joaquim Luis Osório. 

O Diário Popular, então único matutino de Pelotas, que varando o tempo e as 
vicissitudes, passara a se constituir num patrimônio cultural da própria cidade, 
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não podia deixar de circular. Passam-se os meses e a sua falta de circulação é 
ponto obrigatório de comentários em todas as camadas sociais. 

Os seus dirigentes, cansados da luta intensa mantida na sua sobrevivência, apesar 
da dedicação e amor devotado ao "Diário" por tantos e tantos anos, sentem-se 
apáticos e desinteressados no seu retorno à circulação. O golpe político fizera ca-
lar a única voz matutina dos anseios do povo de Pelotas (DIÁRIO POPULAR, 15 
e 16/11/1980). 

Após o encerramento das atividades, em abril de 1938, relata Cirne, ainda na edi-

ção Documento que, enquanto os funcionários da redação tomaram outros rumos, os ti-

pógrafos se encontravam em dificuldades, sem conseguir nova colocação no mercado. Em 

um encontro casual nas imediações do jornal, ele teria escutado de Armando Vargas, até 

então chefe das oficinas e paginador do Diário, um apelo para que intercedesse junto à 

Associação Comercial de Pelotas, no intuito de que adquirissem e trouxessem novamente 

à circulação o jornal. Isso porque, de acordo com o texto, em 1935, o diretor do A Opinião 

Pública, que então se encontrava em dificuldades, quase conseguira apoio similar (DIÁ-

RIO POPULAR, 15 e 16/11/1980). 

Cirne então transmitiu ao presidente da Associação, Victorino Menegotto, o apelo 

de Vargas e conseguiu quase instantaneamente simpatia à causa por parte de Carlos Gia-

coboni, José Faustini, Aires Adures (que viria a ocupar a diretoria do jornal tempos de-

pois), Silvio Echenique e Balbino Mascarenhas, que formariam a comissão que negociaria 

a venda do jornal, transformado, a partir de então, em uma sociedade por quotas, das 

quais os próprios membros da Associação Comercial dividiriam as ações. Começava assim 

a circulação do Diário Popular como “órgão de interesses gerais”, lançada a partir da cri-

ação da Gráfica Diário Popular Ltda. (razão social que assumiu e divulgou em absoluta-

mente todas as edições do jornal a partir de então). Com a alteração de seu regime de 

propriedade, o jornal passou à condição de empresa de cotas individuais. 

No caderno histórico de sua edição centenária (DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990, 

p.9), o DP dedicou texto de página inteira à divulgação da composição de todas as direto-

rias desde a fundação da Gráfica até aquele momento (década de 1990). Recebeu destaque 

Victorino Meneghotto, que liderou a fundação da Gráfica, e Adolfo Fetter, que presidiu a 

empresa por 12 anos. De 1938, ano de sua fundação, a 1972, a Gráfica foi dirigida por um 

Conselho de Administração. De 1949 a 1955, o Conselho foi presidido por Adolfo Fetter 

(que já constava na lista dos primeiros cotistas, nas assembleias de 1938, ainda conforme 

o mesmo texto). Ele foi substituído na Presidência por Edmar Fetter, de 1956 a 1960, 

quando o cargo retornou para Adolfo (de 1961 a 1967). Com o passar dos anos e já ao final 

da segunda fase do jornal, a família Fetter se tornaria sócia majoritária e componente 

recorrente na direção do jornal, o que se mantém até os dias de hoje. 
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Em relação aos cargos de gerência, esses continuavam sendo sistematicamente 

apresentados nas capas das edições diárias. Em 1940, o gerente era Salvador Hitta Porres 

e o diretor, Pedro Campos que, conforme se abordou na introdução, foi o responsável pela 

nova configuração gráfica do jornal. Em 1950, o único profissional que apareceu nomi-

nado nas capas dos seis cadernos que compunham a edição era o diretor-gerente Fer-

nando C. Couto. Na década de 1960, nas capas dos sete cadernos, apareceram o Diretor-

Gerente Victorino Patzer e o Diretor de Redação Clayr Lobo Rochefort (segundo edição 

centenária, ambos ficaram na direção de 1951 a 1964). Em 1970, foram nominados o Pre-

sidente Aires Noronha Aduras e o Diretor Clayr Lobo Rochefort. Finalmente, em 1980, 

apareceu exclusivamente o diretor Clayr Lobo Rochefort. No expediente desta última dé-

cada, foi mencionado também o diretor financeiro Edmar Fetter20. 

Na década de 1950, surgiu um expediente que tornaria a aparecer na edição de 

1970, mas, nele, não eram fornecidas informações acerca de equipe de profissionais. Ali, 

eram dispostos apenas endereço, telefone, dados de contato. Na edição de 1970, inclusive, 

o jornal apresentava nomeada uma sucursal na cidade de Rio Grande, com endereço e 

telefone. E finalmente, notou-se aumento considerável de material creditado, o que faci-

litou em alguma medida a identificação de equipe, começando a mostrar pistas acerca da 

credibilidade jornalística, a seguir comentada. Já na década de 1980, não houve qualquer 

menção à sucursal em Rio Grande, mas, no expediente da página 2, eram apresentados 

representantes com endereços nas cidades de Rio Grande, Porto Alegre, São Paulo e Rio 

de Janeiro, além dos nomes do diretor e diretor financeiro. 

No que diz respeito à abrangência de circulação, ao longo de sua segunda fase e 

terceira fase, o Diário Popular pareceu colocar-se de maneira mais efetiva no mercado 

em âmbito regional e, principalmente, local. Se durante a primeira fase ele disputava es-

paço com diversos periódicos, inclusive de circulação diária, como se percebeu desde a 

instituição da Gráfica Diário Popular Ltda., o mesmo não pode ser dito, especialmente a 

partir da década de 1960. O jornal voltou a ser o único a circular de 1965 (quando cessou 

as atividades o A Alvorada) até o lançamento da Gazeta Pelotense (que teve vida curta, 

circulando apenas em 1976). E depois disso, até 1979, quando foi lançado o Diário da 

Manhã, principal concorrente do Diário até os dias de hoje Quadro 2). A lista completa 

dos periódicos que circulavam ao mesmo tempo que o DP desde sua fundação (APÊN-

DICE B) expõe um contexto mais abrangente nesse sentido. 

                                                   
20 A essa altura, Edmar Fetter já havia ocupado os cargos de prefeito da cidade e vice-governador do estado 
do Rio Grande do Sul. 
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Quadro 4: Periódicos em circulação em Pelotas (1940-2010).  

Ano Fundado nesse ano Ainda em circulação 
1940 (3)  A Opinião Pública (1896-1962) 

A Alvorada (1907-1965) 
Folha do Povo (1938-1941) 

1950 (2)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 

1960 (2)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 

1970 (1)  Gazeta Pelotense (circulou apenas 
durante 1976) 

1980 (1)  Diário da Manhã (1979-em circula-
ção) 

1990 (1)  Diário da Manhã (1979-em circula-
ção) 

2000 (1)  Diário da Manhã (1979-em circula-
ção) 

2010 (2)  Diário da Manhã (1979-em circula-
ção) 
Tradição Regional (2009-2013) 

Fonte: Organização da autora 

De acordo com Loner (2010), a partir da década de 1950, a concorrência com ou-

tras fontes de informação e a imprensa de Porto Alegre e, especialmente, a falta de patro-

cínio político levou a derrocadas outras iniciativas, sobrando, ao final da segunda fase, 

apenas o Diário Popular e o Diário da Manhã, este até hoje seu único concorrente diário 

produzido na cidade, fundado ao final dos anos 1970. Nesse contexto, o fortalecimento de 

uma política institucional parece ter sido um tanto natural, por assim dizer. Por conse-

guinte, começou-se a perceber, mais uma vez, o cruzamento entre as dimensões institu-

cional e comercial do jornal, ao se notar como ele se colocou regionalmente, 

principalmente em termos de anunciantes. 

Uma disposição maior por parte de profissionais e empresas de vincular seus no-

mes ao jornal, iniciada a partir de 1930, pareceu ampliar-se a partir da década de 1940, 

denotando algum nível de confiança empresarial com a “regionalização” dos anunciantes, 

(visto que surgiam anúncios das cidades de Rio Grande, São José do Norte, e Jaguarão, 

este último inclusive com suplemento especial dedicado na edição de 1940, como mostra 

a Figura 33).  

Os movimentos de organização dos jornalistas no interior também ganharam 

força, a exemplo da criação da Associação dos Jornais do Interior, em 1962, que levaria 

várias empresas a conquistar posições de destaque no mercado, com investimentos de 

capital e maquinário. Além da modernização tecnológica, gráfica e editorial, outro fator 

que auxiliou na ascensão de empresas do interior foi o aumento de circulação em detri-
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mento da multiplicação de seus títulos (RÜDIGER, 2003). Esta foi a opção feita pelo Di-

ário Popular de Pelotas que, em 1984, renovou seu parque gráfico e, na mesma década, 

procedeu uma grande alteração em termos de projeto gráfico e editorial. Deste modo, 

percebeu-se, cada vez mais claramente, o imbricamento entre as dimensões institucional, 

editorial e comercial dos periódicos, constituindo uma configuração que garantisse sua 

identificação e aceitação diante de um público - e um mercado - cada vez mais exigentes. 

Ao iniciar um plano de modernização tecnológica, o jornal inaugurou sua terceira fase, 

caracterizada por um crescimento acelerado. Ao final da década de 1980, o jornal lançou 

seu primeiro projeto editorial e gráfico efetivamente elaborado sob encomenda, com a 

participação do argentino Aníbal Bendati.  

Bendati, lotado no Rio Grande do Sul desde 1960, iniciou seu respeitável currículo 

ainda em Buenos Aires, onde começou a trabalhar em revistas aos 18 anos, até que o con-

texto político o fez escolher vir para o Brasil, ao final da década de 1950. Aqui, sua ascen-

são profissional foi rápida. Trabalhou de 1957 a 1960 no Última Hora, no Rio de Janeiro. 

De lá veio fundar o UH gaúcho, do qual foi autor do projeto gráfico (DIÁRIO POPULAR, 

27/08/1989). Em 1962, ainda trabalhou na Revista do Globo e, em 1964, com o fecha-

mento do Última Hora, participou da fundação do jornal Zero Hora  desenvolvendo sua 

antiga marca (ZERO HORA, 17/08/2009). Atuou ainda no Jornal do Dia, da Cúria Me-

tropolitana e, ao final da década de 1960, trabalhou na Folha da Manhã, seguida pelo 

Correio do Povo e Folha da Tarde (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989, p. 5). Foi responsá-

vel pelo planejamento gráfico de diversos jornais do interior do Rio Grande do Sul, como 

da Gazeta do Sul, em 1969, e de novo em 1987, bem como do Correio do Sudeste de Cri-

ciúma-SC, e do Diário Catarinense, em 1968. Como desenhista, colaborou com diversos 

periódicos, como Zero Hora, Pasquim, entre outros. Em 1989, aos 58 anos, passou quatro 

anos envolvido no novo planejamento gráfico do DP (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989) 

e, durante muitas décadas, foi professor de Planejamento Gráfico nas maiores universi-

dades da capital gaúcha. É considerado um dos “introdutores do design gráfico no jorna-

lismo brasileiro” (ZERO HORA, 15/08/2009). 

Graças à profunda reconfiguração gráfica, editorial e tecnológica promovida ao fi-

nal da década de 1980, até meados da década de 1990 (entre 1996 e 1999, precisamente), 

o Diário Popular de Pelotas era considerado um dos mais bem equipados jornais do in-

terior do Rio Grande do Sul, de acordo com Dornelles (2004).  

Em verdade, expondo um panorama do jornalismo no interior do estado, Rüdiger 

não vê com otimismo a manutenção de jornais do interior que não se condicionem às 
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exigências de um mercado cada vez mais atrelado à indústria cultural. A competição dos 

jornais dos grandes centros, e também das diversas mídias disponíveis enfraqueceu a in-

serção das folhas locais, que optaram por diminuir sua periodicidade, sua abrangência e 

seu tamanho. Tal contexto se insere no que Hohlfeld (2006) identifica como a imprensa 

empresarial, situada a partir da instituição do Estado Novo, com sua culminância na dé-

cada de 1970 com a identificação de uma indústria cultural e o surgimento dos grandes 

grupos de comunicação. A consequente modernização tecnológica e o aumento da com-

petição de mercado, prioritariamente nos maiores centros como Porto Alegre, além de 

uma maior aproximação dos veículos com seus públicos, caracterizaram o período. 

Rüdiger (2003) cita o trabalho de Beatriz Dornelles (1999) que, em sua pesquisa 

de doutorado, contextualizou a circulação de periódicos do interior do estado do Rio 

Grande do Sul. A pesquisa aponta uma tendência desses periódicos de investir numa 

maior integração com a comunidade em que se inserem (pormenorizada mais adiante 

neste mesmo capítulo), o que se caracterizaria como uma tendência do jornalismo de in-

terior desde a década de 1970. O próprio Diário Popular, no trabalho de Dornelles 

(2004), aparece apostando em tal nicho, considerando o vínculo com a comunidade, 

como seu “porta-voz”. Esta parece ser uma das maneiras com as quais o periódico garan-

tiu a manutenção de sua circulação mesmo diante de um contexto tão adverso quanto o 

apresentado por Rüdiger (2003).  

No início dos anos 2000, de acordo com Dornelles (2004), os jornais do interior 

do RS eram, em sua maioria, semanários com, em média, 20 páginas. Todos em tamanho 

tabloide; o único que se diferenciava levemente com uma altura um pouco maior era o 

NH, de Novo Hamburgo. Poucos deles, até 1998, apresentavam cor em capas e contraca-

pas, prevalecendo ainda a impressão em preto e branco. A qualidade da impressão, diga-

se, não era boa, ainda que sua totalidade fosse impressa em offset. A qualidade da diagra-

mação também era comprometida pela ausência de bons profissionais. Nesse sentido, de 

acordo com a autora, o DP já apresentava  

um conteúdo editorial excelente do ponto de vista informativo e educativo, tendo 
todas as condições para ser usado como material didático em sala de aula e para 
conquistar leitores jovens. A diagramação do diário segue padrões de grandes jor-
nais, com ótima distribuição dos temas, tornando bastante clara a divisão das 
editorias, com cartolas esclarecedoras, assim como a origem do noticiário (DOR-
NELLES, 2004, p.125). 

Em relação à qualidade de impressão e às cores, ainda segundo a autora, o Diário 

perdia somente para o NH, e isso até 1997. Já em 2002, “a qualidade editorial de ambos 

é a mesma, especialmente no que tange ao noticiário local e ao ‘jornalismo comunitário’, 
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que acima de tudo, defende os interesses da comunidade e luta por novas conquistas so-

ciais” (DORNELLES, 2004, p.127). 

Finalizando o contexto do desenvolvimento do jornalismo no Rio Grande do Sul, a 

última fase descrita por Hohlfeldt (2006) como “imprensa de divertimento”, iniciada ao 

final da década de 1990 e ainda em desenvolvimento, seria pautada pela superação do 

modelo informativo opinativo, priorizando a prestação de serviços e o entretenimento do 

leitor, de acordo com o que se propõem outros meios, como a própria internet. Contem-

poraneamente, tal modelo interage com o contexto da convergência midiática. Em Pelo-

tas, tal movimento começou a ser feito pelo DP em 2009, com sua inserção nas redes 

sociais, com o redesign do site (a partir da formação de uma equipe exclusiva para a web, 

conforme citado anteriormente), bem como com a criação de um canal no Youtube, com 

conteúdo produzido e divulgado exclusivamente para meio digital. Ainda assim, um tanto 

tardiamente em relação ao contexto nacional e mesmo estadual, somente em 2016 o jor-

nal deu início à sua quarta e última fase, “multi”, como se autodenomina em sua campa-

nha de lançamento tanto na edição impressa quanto no site, ambos reformulados, e com 

o lançamento de seu app para dispositivos móveis. 

No Editorial de lançamento do novo projeto, o jornal ressalta os diversos prêmios 

recebidos ao longo dos anos, como 3º Prêmio Latino-Americano de Jornalismo sobre 

Drogas, o Prêmio Sebrae de Jornalismo (nacional e estadual), 2º e 3º lugares no Prêmio 

ADI/Fecomércio de Excelência Editorial, 2º lugar no Prêmio da Associação Riograndense 

de Imprensa/ARI na categoria Jornalismo Cultural, finalista do prêmio nacional de foto-

grafia HSBC de Sustentabilidade, entre outros. E encerra: 

Vire cada página sem pressa hoje, aprecie as mudanças e aproveite as novidades. 
Baixe o aplicativo, assinante, e também receba as informações produzidas pela 
web. Você, leitor, é o motivo de o jornal do interior mais lembrado pelos gaúchos 
e o quarto mais lembrado entre todos do Rio Grande do Sul (pesquisa Top of 
Mind 2016 da Revista Amanhã) existir (DIÁRIO POPULAR, 4 e 5/06/2016, p. 4). 

2.3 O jornalismo local regional 

O caráter regional que o Diário Popular buscou adotar desde o início de sua circu-

lação parece ter-lhe garantido um lugar de destaque no âmbito de circulação, concen-

trando-se especialmente na região Sul do estado do Rio Grande do Sul. Exemplos disso 

são o cabeçalho da edição de 1900, já citado, em que o jornal se dizia “a maior folha do 

sul do estado”, e o primeiro caderno especial, publicado na edição de 1940 e dedicado à 

cidade de Jaguarão, contando inclusive com publicidades específicas daquela cidade.  
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Com o passar do tempo, o DP esforçou-se em manter uma sucursal na cidade vizi-

nha de Rio Grande (pelo menos na década de 1970 e posteriormente de 2007 a 2014, 

conforme registros em expedientes das edições analisadas), além de divulgar em inúme-

ras ocasiões em suas páginas representantes e distribuidores do jornal em diversas loca-

lidades do estado. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, também, é possível identificar o 

espaço editorial dedicado a outras cidades do estado, como as colunas “Diário dos Muni-

cípios” e “Roteiro diário de Bagé”. Também a partir de 1980, quando o jornal passou a ser 

dividido em editorias, dedicou sempre espaço a notícias estaduais e, especialmente, à 

Zona Sul (DORNELLES, 2004). Outro exemplo da inserção do jornal regionalmente é o 

caderno especial de aniversário de 2000, quando o Diário dedicou-se a expor dados, in-

clusive, sobre o número de assinantes e nomeou os distribuidores do jornal em diversas 

localidades da região. 

De modo geral, desde a década de 1990, em pleno processo de globalização, altera-

ções no cenário político, econômico e social, no qual se passou a exercer o jornalismo21, 

promoveram uma valorização da mídia com foco no local. Tanto a partir de uma perspec-

tiva mercadológica – das possibilidades proporcionadas por tal ambiente específico -, 

quanto do local como palco de ações político-comunicativas cotidianas – o que incluía 

uma alteração no grau de engajamento e comprometimento dos profissionais da área com 

questões sociais locais (PERUZZO, 2002; DORNELLES, 2008).  

Desde então, pesquisas que têm como temática a “comunicação regional”, a “mídia 

regional” e o “jornalismo regional”, passaram a tomar corpo, como constata Sonia Aguiar 

(2016), em um levantamento de fôlego realizado a partir de bancos de dados, repositórios 

institucionais acadêmicos e livrarias. Abordando os estudos comunicacionais a partir da 

perspectiva da Geografia, ela problematiza o uso de termos como “jornalismo local”, “jor-

nalismo regional” e “jornalismo de interior” como sinônimos. O local, segundo Peruzzo 

(2003, p. 68) “se constitui num espaço característico constituído por partes que se rela-

cionam, mas que ora se identificam, dependem umas das outras, e ora são excludentes.” 

Ao mesmo tempo, o local e o regional só existem um em relação ao outro, ou ainda a partir 

de sua relação com outras dimensões, como o nacional e o global. Embora existam ele-

                                                   
21 A partir da crise econômica dos anos de 1980, importantes jornais de grandes cidades deixaram de existir. Além disso, 
jornais alternativos, que representavam um forte segmento da imprensa diante da Ditadura, deixaram de circular uma 
vez estabelecida a democracia. Aqueles jornais que se mantiveram na ativa tiveram suas redações informatizadas e, a 
partir daí, muitos profissionais como revisores, redatores, pauteiros e copydesks foram demitidos. O empobrecimento 
de diversos estados do país, na mesma época, fez com que várias sucursais de grandes jornais e revistas fechassem as 
portas, o que resultou em uma quantidade expressiva de jornalistas desempregados (DORNELLES, 2008). 
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mentos culturais, sociais, políticos e econômicos compartilhados pelas diferentes dimen-

sões, existem também aqueles que são distintos nos diferentes contextos. 

A questão local será melhor compreendida se apanhada em sua dialeticidade: na 
existência de elementos de proximidade que se inter-relacionam com global e o 
nacional; na confluência e ao mesmo tempo na recusa de demarcações geográfi-
cas; na convergência entre identidades e diferenças que ajuda a reafirmar ou mi-
nar especificidades, porém contribui para gerar novas identidades; na 
configuração do local e do global como pólos, simultaneamente, convergentes e 
opostos de uma relação (PERUZZO, 2003, p.69). 

O fator relacional, assim, deve ser levado em conta, pois, uma vez superada a tese 

da homogeneização pela globalização22, percebe-se que, pelo contrário, as especificidades 

do contexto local são revalorizadas nesse cenário, a ponto de chamarem a atenção da 

grande mídia, que passa a investir em conteúdos regionalizados para atingir de maneira 

mais contundente as comunidades locais (PERUZZO, 2003). Aqui, cabe um parêntese: 

embora seja fácil utilizar o local e o comunitário como sinônimos23, uma vez que as co-

munidades inserem-se dentro de um espaço local, este é muito mais abrangente. “Na co-

munidade, os vínculos são mais estreitos. Há laços mais fortes de identidades entre as 

pessoas, os sentimentos de cooperação e de pertença são mais intensos; há participação 

ativa e mais interação entre os membros de uma comunidade do que no espaço local” 

(PERUZZO, 2003, p.70). 

Ao tentar distinguir o jornalismo da capital daquele “de interior”, Aguiar (2016) 

utiliza como parâmetro as escalas, entendidas como “um constructo explicativo das rela-

ções espaçotemporais que regem tanto o processo de organização e diferenciação do ter-

ritório brasileiro quanto a configuração histórica da paisagem midiática do país” (p.15), e 

busca definir a noção de proximidade, apontada como “o principal caráter distintivo do 

jornalismo local regional”, que pode ser relativizada pelas diferentes configurações de es-

calas que “regem as relações entre os meios de comunicação, conteúdos e audiências, den-

tro de condições de produção suscetíveis a variáveis sociais, econômicas, políticas, 

culturais e históricas” (AGUIAR, 2016, p. 14). Ela identifica, a partir daí, as peculiaridades 

de um jornalismo segmentado, cuja noção de proximidade geográfica (tanto no que diz 

respeito aos fatos noticiados quanto aos leitores e às fontes privilegiadas), e de identidade 

                                                   
22 Tanto HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&Z, 1998 quanto CAS-
TELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. A era da informação: economia, sociedade e 
cultura, v. 1, são citados por Peruzzo (2003) nesse sentido. 
23 Dornelles (1999), em sua tese de doutorado, por exemplo, utiliza os termos como sinônimos, e justifica tal uso a partir 
do depoimento dos donos de jornais do interior do RS por ela entrevistados, que identificam que fazem jornalismo 
comunitário, voltado para a comunidade em que circulam. Mais tarde, ao publicar um livro fruto da mesma pesquisa 
sob o título Jornalismo “comunitário” em cidades do interior (DORNELLES, 2004), a autora passa a relativizar o uso 
do termo, grafado entre aspas. Finalmente, em texto publicado na Revista Alceu (DORNELLES, 2008), a autora pro-
blematiza as interfaces entre o jornalismo local e o comunitário, especialmente a partir de Peruzzo (2002), partindo 
para a noção de localismo, ainda que identifique convergências entre o jornalismo local e o comunitário. 
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sociocultural e político-econômica que se estabelece com os territórios que atinge e onde 

circula são determinantes. Para além de uma demarcação geográfica, o jornalismo dito 

de interior forma-se por um conjunto de fatores peculiares desde seus modos de organi-

zação e estrutura até as rotinas de produção e periodicidade (o jornalismo do interior pa-

rece, muitas vezes, responder a um outro tempo, diferente daquele dos grandes centros), 

oriundas da realidade circundante (AGUIAR, 2016). 

O jornalismo do interior é muito mais comportamental do que estrutural. Esta-
belece-se de acordo com a política de vizinhança, a solidariedade, o coletivismo, 
os valores, a moral, a fé religiosa, o respeito humano e a cultura de pequenas po-
pulações, sobressaindo-se, por exemplo, o bairrismo e a solidariedade entre os 
moradores (DORNELLES, 2004, p.132).  

Cabe salientar que tais características aproximam-se mais do que Peruzzo (2002) 

relaciona com a mídia comunitária, isto é, mais engajada socialmente, voltada a grupos e 

temáticas mais específicos – como assuntos de um bairro, movimentos sociais, questões 

de segurança relacionadas a uma localidade, reivindicações trabalhistas etc. –, e buscam 

a mobilização social e, em algum grau, a educação informal, a partir do momento em que 

a comunidade se identifica e se conecta com o que é informado. Por outro lado, a mídia 

local, principalmente nas cidades maiores (a partir de 150 mil habitantes, salvo exceções), 

tende a tratar de assuntos mais gerais, transmitindo informações de forma mais “impar-

cial”, fugindo à subjetividade e ao engajamento, que muitas vezes é o ponto de partida do 

jornalismo comunitário (DORNELLES, 2008).  

A autora, ao olhar para os jornais do interior do Rio Grande do Sul, identifica prio-

ritariamente dois tipos de jornalismo local. Um primeiro faz eco a características já elen-

cadas por Peruzzo (2003), a saber: 

aquele que pertence a uma empresa jornalística, que visa lucro, portanto, tem in-
teresses mercadológicos, comercializa espaço publicitário, dá cobertura aos acon-
tecimentos locais, com a abordagem de assuntos diretamente sintonizados com a 
realidade local, que em geral não têm espaço na grande mídia, podem ser identi-
ficados como um reprodutor da lógica dos grandes meios de comunicação, prin-
cipalmente no que se refere ao sistema de gestão e aos interesses em jogo, explora 
o local enquanto nicho de mercado, ou seja, os temas e as problemáticas especí-
ficas da localidade interessam enquanto estratégias para se conseguir aumentar 
a credibilidade e a audiência, e consequentemente obter retorno financeiro, e pri-
orizam a prestação de serviço público, utilizando-se de linguagem bem popular 
(DORNELLES, 2008, p. 166). 

Além desse modelo, ela identifica outro que, embora compartilhe algumas das ca-

racterísticas citadas, por vezes extrapolam o papel tradicional dos jornais, buscando for-

talecer a cidadania e a participação efetiva da população, e colocando-se enquanto agente 

transformador e de cobrança na solução de problemas. No primeiro tipo, enquadram-se 

mais os jornais locais de interior e, no segundo, jornais de bairros, associações de mora-

dores, entidades. Ou seja, comunidades mais restritas (DORNELLES, 2008). Se por um 
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lado a noção de jornalismo comunitária é tratada por vários autores como ethos do jor-

nalismo interiorano, contudo, cabe problematizá-la em termos de escala: o senso de co-

munidade de uma cidade com menos de 30 mil habitantes é bem distinto daquele de 

cidades com mais de 1 milhão de habitantes, como as das regiões metropolitanas de Rio 

de Janeiro e São Paulo, ou ainda de bairros populares ou favelas de grandes capitais 

(AGUIAR, 2016). 

Se por vezes o jornalismo de interior se aproxima das práticas da mídia dos grandes 

centros, de perfil mercadológico, mais genérico e impessoal, e ora valoriza especificidades 

e reivindica soluções localmente, essa é uma questão conceitual variável a partir da escala 

sob a qual se olha para determinada realidade e onde se aplica a prática jornalística. De 

qualquer forma, o papel do jornal de interior de tanto contar e reforçar a história de um 

lugar, quanto de gerar conflitos e intervir no contexto em que se insere talvez seja o prin-

cipal responsável por sua manutenção, uma vez que, dos 32 jornais centenários listados 

pela ANJ em 2014, apenas nove deles têm sede em capitais de estados (AGUIAR, 2016). 

De acordo com Peruzzo (2003), o nível de credibilidade conquistada pelos meios de 

comunicação que atuam localmente é potencializado ou não de acordo com a maneira 

como se exploram algumas dimensões: 

a) Proximidade: o sentido de proximidade diz respeito à noção de pertencimento, 
ou dos vínculos existentes entre pessoas que partilham de um cotidiano e de in-
teresses em comum. b) Singularidade: cada localidade possui aspectos específi-
cos, tais como a sua história, os costumes, valores, problemas, língua etc., o que 
no entanto, não dá ao local um caráter homogêneo. c) Diversidade: o local com-
porta múltiplas diferenças e a força das pequenas unidades. d) Familiaridade: 
constituída a partir das identidades e raízes históricas e culturais (PERUZZO, 
2003, p.78). 

Ao caracterizar o jornalismo do interior, Santos e Castro (2013) reforçam o exposto 

por Dornelles (2004) no que tange às diferenças entre as dinâmicas da produção de notí-

cias nos grandes centros, da produzida nas cidades de pequeno e médio porte. 

Nas grandes cidades os interesses são múltiplos, diversos e inúmeros. Nas peque-
nas, há maior homogeneidade. Assim, nas grandes cidades a divulgação de temas 
diversos e amplos é uma necessidade. Nas pequenas, os leitores querem saber o 
que está acontecendo em sua cidade, e, em segundo lugar na região, havendo in-
teresse mínimo por questões de âmbito estadual e nacional e internacional. Essas 
são acompanhadas através do noticiário das televisões e rádios. Portanto, os jor-
nais do interior são produzidos a partir do noticiário local e regional, abordando 
temas de diversas naturezas (DORNELLES, 2004, p. 133). 

Situando tais diferenças, os autores abordam os valores-notícia identificados por 

Lage (1979)24, contextualizando-os em relação ao jornalismo do interior. Assim, atuali-

                                                   
24 Os pioneiros nos estudos sobre os valores-notícia foram Galtung e Ruge, que em 1965 identificaram 12 fatores que 
transformavam fatos em notícias: a frequência, amplitude, clareza ou falta de ambiguidade, significância, consonância, 
inesperado, continuidade, referência a nações de elite, referência a pessoa de elite, personalização e negatividade. Em 
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dade, identificação social, proximidade, intensidade, ineditismo e oportunidade adap-

tam-se a uma realidade peculiar. 

Em termos de atualidade, uma vez que limita-se geograficamente a área de cober-

tura, limitam-se os fatos que podem se tornar notícia. Com isso, segundo Santos e Castro 

(2013) o que é considerado recente, levando em consideração ainda a periodicidade por 

vezes mais espaçada dos periódicos do interior, é relativizado. Ao mesmo tempo, aspectos 

da notícia que poderiam passar batido na urgência das demandas da grande mídia, pas-

sam a ser melhor explorados pelo jornalista, que deve mantê-la atual mesmo que a edição 

circule vários dias depois do fato ocorrido. 

No que tange à identificação social, enquanto nos grandes centros geralmente são 

explorados personagens com o intuito de humanizar a notícia, no interior não raro dá-se 

o caminho oposto: o caso específico de um morador, de uma instituição, de uma situação 

vivida por um pequeno grupo pode se tornar pauta para a discussão de assuntos mais 

amplos que afetam toda a comunidade. “O foco na comunidade gera, muitas vezes, um 

fortalecimento do vínculo entre o periódico e a comunidade, ou seja, solidifica a identifi-

cação social” (SANTOS; CASTRO, 2013, s.n.). Os autores destacam o papel da proximi-

dade, não apenas considerando a relevância que os periódicos locais assumem ao 

tornarem pauta os fatos relevantes para a vida cotidiana da comunidade em que circulam 

– relacionados à cultura, lazer, esportes, mas também a questões econômicas, sociais, de 

segurança, entre tantos aspectos – mas também ao promoverem a angulação de notícias. 

Ou seja: em pautas que estão repercutindo em âmbito nacional ou estadual, o jornal do 

interior tem o papel de refletir tais assuntos no contexto local, buscando autoridades que 

analisem seu impacto na comunidade, por exemplo. 

Em relação à intensidade dos fatos, é fácil perceber que, em um âmbito bem mais 

restrito de circulação, qualquer acontecimento vai repercutir de forma mais direta e po-

tente do que aconteceria em uma capital, por exemplo. Já no que diz respeito ao inedi-

tismo, Santos e Castro (2013) identificam um maior intercâmbio entre o jornalismo do 

interior e aquele dos grandes centros. Isso porque, graças às tecnologias da informação 

que permitem a disseminação imediata dos fatos, muitas vezes casos que seriam restritos 

ao seu contexto (como crimes passionais, ou fatos curiosos de toda ordem) acabam ga-

nhando repercussão nacional, ainda que tenham ocorrido em uma localidade. 

                                                   
1981, Mário Esbolato revisa e amplia tal lista, identificando 24 valores-notícia: proximidade; marco geográfico; im-
pacto; proeminência (ou celebridade); aventura e conflito; consequências; o humor; raridade; progresso; sexo e idade; 
interesse pessoal; interesse humano; importância; rivalidade; utilidade; política editorial do jornal; oportunidade; di-
nheiro; expectativa ou suspense; originalidade; culto de heróis; descobertas e invenções; repercussão e confidências. 
Lage (1979) faz o caminho inverso ao de Esbolato, reduzindo a seis a lista de valores-notícia (SANTOS; CASTRO, 2013). 
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Finalmente, a oportunidade é também destacada pelos autores, como talvez o mais 

explícito dos valores-notícia no jornalismo do interior. Uma vez que os jornalistas encon-

tram-se muito próximos ao contexto em que atuam, e especialmente, às suas fontes, isso 

faz com que o cenário seja propício para que surja a oportunidade de acesso à informação, 

à cases, à notícias que de outra forma seriam inacessíveis. Contudo, há que se atentar para 

tais facilidades. “A oportunidade estimulada pelos laços sociais estreitos que a vida em 

uma pequena cidade propiciam não pode ser usada deliberadamente, sob pena de se sub-

verter a imparcialidade e um certo distanciamento entre repórter e os fatos por ele repor-

tados” (SANTOS; CASTRO, 2013, s.n.). 

Tal questão remete ao estigma que, segundo Santos e Castro (2013) ainda recai so-

bre o jornalismo do interior. Em uma revisão que parte de diversos autores25, são citados 

o caráter artesanal, a dependência econômica dos periódicos em relação às receitas da 

prefeitura, à falta de profissionalismo na apresentação das notícias, fazendo muitas vezes 

uso de uma linguagem agressiva e polêmica, ou ainda não indicando propriamente seu 

conteúdo, com a ausência de expedientes, créditos ou números de páginas. É citado, 

ainda, um pretenso uso da profissão numa “relação de troca” entre imprensa e poder lo-

cal, ou ainda uma mera busca por ascensão social, considerando inclusive que muitas co-

berturas jornalísticas, em um contexto interiorano, resumem-se à publicação de fotos em 

colunas sociais com legendas elogiosas.  

Tal “promiscuidade” atrelada à dimensão da proximidade é citada por Amaral 

(2011) como uma herança histórica que liga a figura do jornalista a uma falta de escrúpu-

los e uma dependência em relação às instâncias de poder local, caracterizando assim a 

imprensa local como manipulável e subjugada aos interesses da elite e das autoridades. 

“Nesse contexto, Curran e Seaton consideram a imprensa local como sendo a mais vulne-

rável a estas atividades, isto é, às notícias pré-dirigidas” (AMARAL, 2011 p. 10). Contudo, 

o autor ressalta, esta é uma visão estereotipada e cristalizada que remonta a um passado 

já distante.  

Em primeiro lugar, por uma questão de sobrevivência, os jornais abandonaram, 

como já visto, o caráter político-partidário (e assim, em grande parte, a dependência po-

lítica). Em segundo lugar, conforme ressaltam Santos e Castro (2013), a proximidade da 

própria comunidade com os fatos e com as fontes, faz com que muitas vezes já se conheça 

                                                   
25 Wilson Bueno (1979), Regiane Santos (2009), Fernando Ortet (1998) são alguns dos autores citados neste levanta-
mento. Ver: SANTOS, Darlan Roberto dos; CASTRO, Juliana Monteiro de. Jornalismo do Interior: Características, es-
tigmas e seu papel na sociedade. In: ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 9., 2013, Ouro Preto. Anais... 
Ouro Preto: Alcar, 2013. 

https://plone.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/jornalismo-do-interior-caracteristicas-estigmas-e-seu-papel-na-sociedade
https://plone.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/jornalismo-do-interior-caracteristicas-estigmas-e-seu-papel-na-sociedade
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a informação antes mesmo dela ser publicada, mesmo na forma de boato. Nesse caso, o 

papel do jornalismo passa a ser o de legitimar e precisar tal informação, assumindo assim 

um caráter muito mais investigativo e interpretativo. O que é reforçado no exposto por 

Peruzzo (2003, p. 82): 

A possibilidade da comunicação interpessoal e da vivência dos acontecimentos 
contribuem para a formação de cidadãos críticos em relação aos conteúdos vei-
culados pelos meios de comunicação. Quando se conhece os atores em cena, seus 
vínculos políticos e intenções; quando se toma parte dos acontecimentos e se co-
nhece suas causas e desdobramentos; quando se discute os assuntos com outras 
pessoas, torna-se muito mais fácil perceber a omissão ou a manipulação de infor-
mações. Está aí um bom motivo para que o meio de comunicação local atue de 
maneira responsável e ética se pretende desfrutar da credibilidade local. 

Assim, o que antes era visto como vulnerabilidade passa a ser um ponto forte, se 

for considerado o caráter profissional e ético a ser adotado. 

O princípio da proximidade é o parâmetro utilizado por Aguiar (2016) para propor 

uma tipologia que enquadra, a partir de seus estudos empíricos e dados de mídia, o jor-

nalismo contemporâneo em quatro escalas dominantes. A autora destaca, a partir de De-

olindo (2013) e de dados do IBGE, que o crescimento populacional das grandes cidades 

do país tem acontecido em ritmo mais lento, enquanto que, em municípios de médio porte 

(que possuem de 100 mil a 500 mil habitantes), o crescimento é maior. Tais cidades são, 

geralmente, importantes centros regionais em seus estados, que acabam atraindo inves-

timentos inclusive midiáticos. Esse seria o caso de Pelotas, com algo em torno de 344. 385 

habitantes em 2017, segundo estimativas do IBGE (2014).  

Tais “cidades-centro”, independente se de porte grande, médio ou pequeno, são 

fruto de um crescimento nacional desigual e de uma “modernização seletiva”, sendo ca-

racterísticas de países “subdesenvolvidos”, de acordo com Milton Santos. Neste contexto 

é que se desenvolvem muitas das empresas de mídia local e regional, as quais “apresen-

tam-se como dispositivos importantes nas relações de poder e de produção simbólica, 

orientadas pelos referenciais de proximidade” (AGUIAR, 2016, p. 68). A proximidade dos 

meios de comunicação locais e regionais tem, de acordo com Aguiar a partir de Camponez 

(2002), um papel estratégico, servindo como referência e proporcionando mudanças nos 

meios em que se inserem. “A noção de proximidade constitui-se, assim, como um quadro 

de referências fundamental para as leituras do mundo e a construção do presente, pau-

tado pelas noções de identidade e pertencimento” (AGUIAR, 2016, p. 70), e mesmo que a 

espacialidade geográfica não seja o único fator determinante para defini-la, a imprensa 

local e regional pressupõe uma identificação para com um território mais ou menos deli-

mitado. É a partir dessa noção que Aguiar (2016, p.71-72) propõe a seguinte categorização 

para o jornalismo contemporâneo: 
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a) hiperlocal, cujo foco é atender demandas informativas dos indivíduos no lugar 
e no momento em que são geradas, ou seja, no “aqui” e “agora” do público-alvo; 
b) comunitária, que corresponde às necessidades de informação para a vida coti-
diana de grupos sociais aproximados pelas relações de vizinhança e convivência, 
sejam elas urbanas ou rurais; c) local regional, que se refere a localidades sócio-
historicamente construídas, de capitais a cidades de porte médio e aglomerados 
de pequenas cidades reconhecidas como uma “região” (termo que também é 
usado para se referir ao Estado - unidade da federação, no caso dos principais 
jornais das capitais); d) “glocal”, inaugurada pelas comunicações por satélite nos 
anos de 1970 e potencializada pelas tecnologias digitais do século XXI, que per-
mitem articular produções jornalísticas de diferentes contextos mundiais para 
consumo local. 

A autora salienta, contudo, que tal categorização não diz respeito apenas à proximi-

dade geográfica entre veículos, audiências e fontes, mas também, a este tempo dado de 

cobertura, desde aquela mais lenta (muitas vezes representada pelos periódicos interio-

ranos ou de bairros) até a mais acelerada, a partir da mobilidade dos meios digitais 

(AGUIAR, 2016). 

Ainda que o Diário Popular de Pelotas tenha sido enquadrado por Dornelles (1999; 

2004) a partir do jornalismo interiorano – correspondente, em parte, na escala de Aguiar 

(2016), ao comunitário –, este estudo entende ser mais pertinente enquadrá-lo no jorna-

lismo local regional (AGUIAR, 2016), pois é uma escala que toma como parâmetro a ci-

dade, e regionalmente, o jornal articula em maior ou menor grau informações e notícias 

sobre diversas cidades da Zona Sul do RS. Além disso, um veículo com tais características 

contribui para a construção de uma identidade local e/ou regional (DEOLINDO26, 2013 

apud AGUIAR, 2016), diferenciando-se da homogeneização proposta pelos veículos de 

massa que circulam nos grandes centros. Ao distribuir, por exemplo, seu conteúdo em 

editorias que vão desde as mais específicas que repercutem os acontecimentos locais até 

âmbitos mais amplos, como o regional e  mesmo o estadual e o nacional, os periódicos 

locais articulam-se em uma estrutura “vertebrada” (CAMPONEZ27, 2002 apud AGUIAR, 

2016), que, se de um lado enfatizam os acontecimentos pertinentes ao seu raio de ação, 

de outro, contextualizam um mesmo fato sob diversos níveis geográficos superpostos. 

Outrossim, a maneira como um veículo de comunicação insere-se no contexto em 

que circula, desenvolvendo uma identidade e uma relação mais estreita com a comuni-

dade depende, em grande medida, dos vínculos que estabelece com seu público leitor. Tal 

relação é identificada por diversos autores como um “contrato de leitura” (VÉRON, 1985; 

FAUSTO NETO, 2007; GRUSZYNSKI, 2012; CALZA; GRUSZYNSKI, 2013). Ele se esta-

belece por um conjunto de “regras, estratégias e ‘políticas’ de sentidos que organizam os 

                                                   
26 DEOLINDO, J. Cidade e indústrias de mídia: distinções entre metrópole e interior. In: Anais do XIII Simpósio 
Nacional de Geografia Urbana. Rio de Janeiro: Uerj, 2013.  
27 CAMPONEZ, C. Jornalismo de proximidade. Coimbra: Minerva, 2002. 
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modos de vinculação entre as ofertas e recepção dos discursos midiáticos, e que se forma-

lizam nas práticas textuais, como instâncias que constituem o ponto de vínculo entre pro-

dutores e usuários” (FAUSTO NETO, 2007, p. 3). Tais instâncias não são explicitamente 

identificáveis nas rotinas produtivas, pelo contrário, constituem-se como um elemento 

tácito que estrutura as interações entre jornal e leitor. São procedimentos utilizados pelo 

jornal ao apresentar-se enquanto sujeito, estabelecendo vínculos endereçados ao leitor, 

construindo assim um “espaço interacional” (Idem, p.4).  

No caso do Diário Popular, percebe-se a preocupação do jornal em constantemente 

renovar o contrato de leitura que estabelece com seu público especialmente a partir da 

efeméride. O jornal se conta, celebra cada novo ano em que garante e estreita seu contato 

com o leitor e, principalmente, justifica mudanças e apresenta melhorias como forma de 

fidelizar seus assinantes. Tal atitude repercute em diversos editoriais de aniversário, em 

anúncios utilizados por seus colaboradores, empresas anunciantes e até mesmo por au-

toridades para reiterar a relação entre as partes por ocasião do aniversário do jornal e nos 

cadernos e matérias especiais que contam a história do veículo (como nas edições de 1980 

e 1990) ou que apresentam mudanças editoriais e gráficas (como na implantação do sis-

tema offset e mudança de formato em 1984 e no projeto gráfico elaborado por Bendati em 

1989).  

De acordo com Véron (1985), o contrato se estabelece na relação entre o suporte 

(por meio de seu discurso) e seus leitores, sendo sempre proposto, no que tange à comu-

nicação de massa, pelo meio. Para o autor, o êxito de um suporte/veículo de imprensa se 

dá na medida em que ele consegue: (a) fazer com que o contrato de leitura se articule 

efetivamente aos interesses, às motivações, ao imaginário de seus leitores; (b) manter o 

sentido, seguindo a “evolução” sociocultural dos leitores; (c) adaptar de maneira coerente 

o contrato de leitura, sempre que se faz necessário (VERÓN, 1985, p.2-3). Ademais, 

Fausto Neto (2007) ressalta que, se antes o contrato se pautava na instituição meramente 

de um campo de interesse que mantinha o leitor no âmbito da recepção, com o passar do 

tempo, os meios passaram a fazer uso de um discurso autorreferencial, tendo em vista a 

fidelização do leitor. No cenário contemporâneo, a incorporação do público nos processos 

de produção, consumo, circulação e recirculação das informações noticiosas veio alte-

rando princípios que orientavam a construção dos contratos entre jornais e seus leitores. 

Pode-se dizer assim que, para que se configure de fato um ato comunicacional, é 

necessário que se estabeleça, entre os parceiros envolvidos, um certo “acordo prévio”, no 
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qual se reconhecem as condições e restrições em que se dá tal troca. Tal “contrato de co-

municação” é definido a partir das “características próprias à situação de troca, os dados 

externos, e das características discursivas decorrentes, os dados internos” (CHARAU-

DEAU, 2010, p. 68, grifos do autor). Os dados externos são constituídos justamente pelas 

constantes, pelas regularidades que determinam um quadro de convenções através do 

qual a troca faça sentido. Essas condições de enunciação são divididas pelo autor em qua-

tro categorias (condição de identidade, de finalidade, de propósito e de dispositivo), entre 

as quais uma é especialmente relevante a este trabalho. 

O dispositivo dá conta das condições materiais particulares - que se constituem 

como suporte, fazendo uso de uma determinada tecnologia - a partir das quais se constrói 

o ato de comunicação, de acordo com Charaudeau (2010, p. 104-105): 

é uma maneira de pensar a articulação entre vários elementos que formam um 
conjunto estruturado, pela solidariedade combinatória que os liga. Esses elemen-
tos são de ordem material, mas localizados, agenciados, repartidos segundo uma 
rede conceitual mais ou menos complexa. O dispositivo constitui o ambiente, o 
quadro, o suporte físico da mensagem, mas não se trata de um simples vetor in-
diferente ao que veicula, ou de um meio de transportar qualquer mensagem sem 
que esta se ressinta das características do suporte. Todo dispositivo formata a 
mensagem e, com isso, contribui para lhe conferir um sentido  

O jornal, assim, passa a ser compreendido enquanto dispositivo da imprensa. Uma 

vez que se apresenta em uma situação de ausência física entre aquele que escreve e aquele 

que lê (ao contrário do que ocorre em atos comunicacionais que ocorrem em tempo real, 

oriundos de outras mídias como rádio e televisão), a eficiência no arranjo de seus elemen-

tos se torna ainda mais fundamental para que seja acessível, crível e efetivamente inter-

pretado. De acordo com Charaudeau (2010, p. 113-114),  

essa mídia, universo por excelência do legível, é particularmente eficaz; por um 
lado, nas análises e comentários, nos editoriais, nas tribunas de reflexões, nas 
crônicas, em tudo o que aprofunda a informação, que a coloca em perspectiva e 
que indaga sobre as prováveis consequências dos acontecimentos; por outro lado, 
nas narrativas, nas notícias locais (os fait divers) e na montagem dos dossiês; e 
ainda, nas informações dos classificados, das variedades, local por excelência de 
um percurso sinótico; enfim, nas manchetes que, funcionando como anúncios su-
gestivos semelhantes aos slogans publicitários, são destinadas a desencadear uma 
atividade de decifração, isto é, de inteligibilidade. 

Percebe-se, com isso, a relevância que a estruturação editorial e gráfica tem no re-

conhecimento, por parte do público leitor, daquilo que é reiterado sistematicamente pelo 

jornal mediante sua materialidade28, que será tratada no próximo capítulo. 

                                                   
28 Materialidade aqui compreendida como “a construção, estrutura, forma, configuração do objeto. Esse fator é condi-
cionado por processos e técnicas de fabricação, e é fixado de modo mais ou menos definitivo até que o artefato se desa-
gregue fisicamente” (CARDOSO, 2012, p. 152). O autor propõe que a capacidade das formas de comunicar, de transmitir 
informações é mais complexa  do que um conjunto de significados  impostos pela sequência industrial de fabricação, 
distribuição e consumo de um artefato. Para ele “saber compreender os artefatos é saber que eles mudam no tempo, 
impelidos pela ação dos usuários e condicionados pela força do ambiente, até os limites suportados por sua materiali-
dade” (CARDOSO, 2012, p. 154). 



 

3 O DESIGN DE JORNAIS 

A relação que se estabelece entre o jornal e seu público passa pelo formato, pela 

textura do papel, qualidade da impressão, pelo número de páginas, presença de suple-

mentos encartados que circulam em dias fixos na semana, entre outros elementos, que 

influenciam inclusive o local e a forma como o leitor se dedica à leitura. Neste contexto, o 

presente capítulo dedica-se a expor um panorama do desenvolvimento do design editorial 

de periódicos, especificamente de jornais, priorizando o cenário nacional para, em se-

guida, colocá-lo em perspectiva em relação às condições de produção do Diário Popular 

de Pelotas ao longo de sua trajetória. 

3.1 Dos primórdios ao design  

A noção da importância do design de periódicos e, mais especificamente, de jor-

nais, não é tão remota. Especialmente ao se considerar que data do final do século XVI a 

circulação dos primeiros periódicos não manuscritos e que, de acordo com Sousa (2005), 

até meados da década de 1960, imperava a ideia de que o conteúdo das notícias era muito 

mais relevante do que a maneira como era apresentado. Pautado pelas ideias de Garcia 

de Diego29, o autor elenca algumas razões para que o design não tenha sido alvo de atenção 

por tanto tempo. Dentre elas, a característica de os jornais serem, desde sempre, um pro-

duto barato e rapidamente perecível, além das restrições e demandas de produção – com 

deadlines justas e a necessidade de fechamento rápido de páginas e edições, por exemplo. 

Há que se considerar, ainda, que ao longo do século XVII, dado o modelo existente, 

os periódicos assemelhavam-se em muito com os livros (GRUSZYNSKI, 2010). De acordo 

com Sousa (2005) e Larequi (1994), não raro, eram compostos por quatro páginas, sendo 

                                                   
29 Para consultar o original, ver GARCIA DE DIEGO, A. Prensa y tecnologia. Madrid: Alhambra Universidad, 1988. 
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a primeira destinada apenas ao título da publicação, a data e o nome do impressor – como 

a folha de rosto dos livros –, a segunda página ficava em branco, e apenas a partir da 

terceira, sob um título genérico e sem destaque, com uma coluna ocupando a largura da 

página, é que era disposto o texto. Eventualmente, duas colunas de texto eram utilizadas, 

mas, ainda assim, sem qualquer distinção maior entre as notícias. 

Com o passar do tempo, aos poucos, os periódicos passaram a assumir caracterís-

ticas próprias (GRUSZYNSKI; DAMASCENO; BANDEIRA; SANSEVERINO; 2016). O 

jornal foi aprimorando sua configuração e a atividade de planejamento gráfico foi inte-

grando-se cada vez mais ao fazer jornalístico, contribuindo para a autonomia e a unifica-

ção dessas publicações (DAMASCENO, 2012). Gradualmente, a disposição visual torna-

se parte do discurso jornalístico. De acordo com Freire (2007, p. 1), 

quando o design muda, toda a cadeia produtiva da notícia também muda. Mu-
dam, portanto, as condições de produção de sentido do jornal. Não se trata de 
uma panaceia em torno do design. É evidente que não é primazia deste influen-
ciar as mudanças nos jornais, mas trata-se de uma ferramenta útil para as adap-
tações das linguagens, em função dos contextos socioculturais dos jornais em 
cada época e das evoluções tecnológicas, que também influenciam as transforma-
ções do jornalismo como um todo. 

A partir desta inaugurada autonomia, descrita também por Sousa (2005) e Larequi 

(1994), começou a se estabelecer o que se pode chamar de uma identidade própria do 

design de periódicos. Sousa destaca, nesse sentido, o que seriam quatro “revoluções grá-

ficas” que determinam a relevância assumida pelo design gráfico nesse contexto, que aqui 

é colocado em diálogo com o desenvolvimento da imprensa no Brasil, no intuito de veri-

ficar-se até que ponto o país acompanhou as mudanças ocorridas em nível mundial. E, 

em um nível local, tal esforço pode auxiliar na contextualização do objeto de pesquisa, a 

partir de seu locus de produção e circulação.  

De acordo com Sousa (2005), a primeira revolução gráfica ocorreu já no século 

XVIII, com a aparição dos primeiros diários. A alteração da periodicidade de circulação 

dos periódicos, que costumava ser inconstante, conforme se citou anteriormente, influ-

enciou em algumas características formais dos impressos, com que também concorda La-

requi (1994), a saber: (a) o aumento do tamanho – as folhas maiores que, mais uma vez, 

afastavam o jornal do formato do livro, acomodavam muito mais informações. Com isso, 

passou-se a ter a necessidade de (b) aumentar o número de colunas, no intuito de orga-

nizar o maior volume de conteúdo e, finalmente (c), diminuir o corpo do texto. Tais alte-

rações, ao permitirem que se acomodassem mais informações em menos espaço, 

permitiram que o tempo de impressão fosse também reduzido (GRUSZYNSKI et al., 

2016). 
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No Brasil, a sistematização da imprensa se deu tardiamente, por conta das restri-

ções que a Coroa Portuguesa impunha sobre a Colônia. Somente a partir de 1808, a partir 

da inauguração da Imprensa Régia, é que o país viu criar corpo a circulação de informa-

ções, a princípio, pautadas coercitivamente pela censura da Coroa. No início, ainda se 

percebia muito evidentemente a influência da diagramação de livros na apresentação dos 

jornais e “folhinhas” que circulavam, da mesma forma como descrevem Sousa (2005) e 

Larequi (1994). Nesse primeiro momento, quando não contava ainda com profissionais 

qualificados nas artes gráficas, dependia quase que inteiramente de imigrantes vindos da 

Europa, que traziam para o país não apenas sua expertise, mas também os padrões visuais 

europeus (MELO; COIMBRA, 2011). 

Apenas a partir da segunda metade do século XIX, com a inserção da litografia 

como método de impressão que permitia a integração entre texto e imagem, é que os jor-

nais passaram a distanciar-se graficamente da influência dos livros30 (CARDOSO, 2009). 

O autor salienta que a produção gráfica e editorial, ainda nesse período “pré-industrial”, 

dependia de um sem número de profissionais responsáveis por conceber, concretizar e 

fabricar os impressos, fossem eles livros, jornais, revistas ou mesmo efêmeros. 

Mesmo para quem não concorda com o emprego de termos como projeto ou de-
sign para abranger práticas pré-industriais, é certo que tal uso se faz válido para 
referir o século 19, quando uma série de avanços tecnológicos importantes per-
mitiu a crescente mecanização dos processos de impressão e, por conseguinte, do 
seu planejamento. Com o acesso a papel barato e a introdução de prensas rotati-
vas, iniciou-se a era de impressos abundantes, produzidos em grandes tiragens e 
acessíveis a muitos leitores. O aperfeiçoamento subsequente das técnicas, máqui-
nas e organização do trabalho deu existência a uma verdadeira indústria gráfica, 
a qual já se encontrava consolidada em nível mundial em fins do século 19 (CAR-
DOSO, 2009, p. 67). 

Ainda de acordo com Cardoso (2009), enquanto cresciam as empresas e oficinas 

tipográficas, no começo da segunda metade do século 19, crescia também a organização 

da classe de trabalhadores ligados às atividades editoriais, destacando-se aí o papel dos 

tipógrafos. No Brasil, os profissionais contavam até mesmo com publicações exclusivas, 

voltadas para o seu ofício e abordando “temas que iam desde a história gráfica até reivin-

dicações trabalhistas” (CARDOSO, 2009, p. 71). Sousa (2005) explicita que, à mesma 

época, ocorreu a consolidação da identidade da imprensa jornalística, com a industriali-

zação da produção e a difusão jornalística de informações graças a um aumento de de-

manda a partir de uma convergência de fatores, a saber: (a) ideologias e políticas de 

desenvolvimento nacionais e internacionais que levaram a um contexto permanente de 

                                                   
30 Para maiores informações e exemplos de periódicos e impressos gerais produzidos no Brasil entre 1808 e 1930, ver 
CARDOSO, Rafael (org.). Impresso no Brasil, 1808-1930: destaques da história gráfica no acervo da Biblioteca 
Nacional. Rio de Janeiro: Verso Brasil Editora Ltda., 2009. 
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mudanças e instabilidade, ao redor do mundo, o que ampliou a necessidade por informa-

ções; (b) uma maior parcela da população, agora alfabetizada, passou a consumir infor-

mação escrita de maneira mais recorrente e (c) a concentração do público leitor nas 

cidades, aprimorando a distribuição da informação. 

Em 1889, a Proclamação da República era suficientemente importante para que a 

cinza e compacta mancha gráfica dos jornais, que preenchiam cada milímetro disponível 

do papel, fosse rompida. As capas dos jornais Correio do Povo, do Rio de Janeiro (Figura 

3) e A Provincia de São Paulo (Figura 4), considerada uma das mais marcantes peças 

gráficas brasileiras do século XIX, evidenciam não apenas o marco histórico, mas também 

uma ruptura em termos de diagramação de periódicos. No ano seguinte, em 1890, come-

çaria a funcionar nos arredores da cidade de São Paulo a primeira fábrica de papel do 

Brasil, fundada pela Companhia Melhoramentos (MELO; COIMBRA, 2011). 

Figura 3: Capa do Correio do Povo de 16/11/1889. Figura 4: Capa de A Provincia de São Paulo de 
16/11/1889. 

  

Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 58. Fonte: MELO; COIMBRA, p.59 

Os processos de produção, agora industrializados, permitiram que o design gráfico 

de jornais e revistas começasse a se aproximar do modelo hoje em vigência. Passou a ter 

influência sobre o planejamento gráfico de impressos, no contexto da Revolução Indus-

trial, a publicidade, já que os fabricantes e comerciantes passaram a anunciar seus pro-

dutos, em um ambiente cada vez mais competitivo. A presença de anúncios alterou o 
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planejamento das páginas, que contavam agora com formatos modulares que alteravam 

as tradicionais colunas verticais. A substituição da composição tipográfica a partir de ti-

pos móveis individuais para cada caractere de Gutenberg pela linotipia (que formava a 

partir da liga de chumbo derretido linhas inteiras de texto de uma só vez) seria outro fator 

que aceleraria a paginação dos periódicos (SOUSA, 2005). 

Manchetes com destaque ocupando linhas inteiras na largura da página em vez dos 

mirrados títulos divididos por colunas rígidas seriam outra característica enfatizada es-

pecialmente pela diagramação horizontal surgida nos Estados Unidos ainda durante o 

século XIX. Essa “evolução”, segundo Sousa (2005), otimizaria a distribuição das infor-

mações na composição dos jornais, que passavam a hierarquizar as notícias, reservando 

o topo da página para aquilo que merecesse maior destaque. Por certo, tais alterações 

aconteceram de forma gradativa, e apenas entre as décadas de 1920 e 1940, a partir da 

Europa e posteriormente dos Estados Unidos, passaram-se a proceder modificações real-

mente relevantes em relação ao planejamento gráfico da imprensa, especialmente a partir 

das revistas ilustradas alemãs. 

De acordo com Nerone e Barnhurst (1995), entre 1920 e 1949 os jornais foram 
progressivamente hierarquizando e ordenando a informação, tendo as fotografias 
assumido gradualmente um papel de ancoragem gráfica. Assim, podemos dizer 
que a ordem foi se impondo ao caos, fazendo de cada jornal uma proposta de 
leitura e mapeamento da realidade social (SOUSA, 2005, p. 250). 

Os esforços promovidos a partir de uma ancoragem gráfica assumida pela fotogra-

fia (e pelo fotojornalismo), segundo Sousa (2005), configuram a segunda revolução grá-

fica, por ele sistematizada em nove pontos: (a) a redução de destaques de capa, 

diminuindo o número de chamadas e permitindo uma maior liberdade na disposição dos 

elementos gráficos ali dispostos; (b) a divisão do jornal em seções, reflexo da profissiona-

lização do jornalismo a partir do final do século XIX; (c) a relevância assumida pelas fo-

tografias e pelos títulos, cuja proporção variava de acordo com a relevância do assunto ao 

qual remetiam, na página; (d) a simetria, antes recorrente na organização das páginas, 

passou a ser substituída por composições mais tensionadas, muitas vezes proporcionadas 

pela “seleção e hierarquização de informações em função de critérios de noticiabilidade” 

(SOUSA, 2005, p. 252); (e) graças à tal diagramação assimétrica, mais do que o topo da 

página, as notícias mais importantes passaram a ocupar o canto superior esquerdo da 

composição. Além disso, passaram-se a valorizar mais as páginas ímpares do que as pa-

res; (f) começaram a surgir textos assinados, o que corrobora o conceito de objetividade, 

já que a assinatura promovia a separação entre fatos e comentários; (g) fotografias únicas, 

impactantes e detalhadas passaram a substituir as sequências de fotos, recorrentes até 
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então, e priorizava-se a “captação do imprevisto” (SOUSA, 2005, p. 349) em detrimento 

das fotos posadas; (h) durante a década de 1930, na Alemanha, pela primeira vez, foi in-

serida a noção de perspectiva aos gráficos, além de inaugurar-se também a conjugação 

entre ilustração e informação escrita (o que pode caracterizar os primórdios da infogra-

fia); (i) finalmente, na mesma década de 1930, seguindo a noção assimétrica adotada, os 

títulos deixaram de ser centralizados e passaram a ser alinhados à esquerda (streamli-

ning). 

Enquanto a Alemanha (Illustrirte Zeitung, em 1845) e a França (L’Illustration, em 

1848) apresentavam seus primeiros periódicos ilustrados a partir da cópia de fotografias, 

logo seguidas pela Inglaterra (The Illustrated London News), no Brasil, experiências bus-

cando a reprodução deste tipo de imagens começaram a ser ensaiadas principalmente nas 

duas últimas décadas do século XIX (ANDRADE, 2004).  

Enquanto na Europa – e também nos Estados Unidos – os novos sistemas de 
reprodução fotomecânica foram implantados com mais rapidez, no Rio de Ja-
neiro, no entanto, o processo se deu mais lentamente. É interessante observar 
como alguns jornais ilustrados deste período de transição – sobretudo, no início 
da década de 1880 – manifestavam seu interesse e sua propensão ao uso de foto-
grafias em suas páginas e encaravam os problemas relativos à sua viabilização 
técnica e econômica, enquanto outros continuavam a se valer da ilustração dese-
nhada, sem aparentar qualquer preocupação com a ausência de fotografias (AN-
DRADE, 2004, p. 204). 

Na virada do século, o país ainda não possuía uma produção e circulação expressi-

vas de publicações periódicas que fizessem uso de fotografias. Aqui, com um atraso de 

aproximadamente duas décadas em relação ao que ocorreu nos Estados Unidos e na Eu-

ropa, somente já em meados do século XX é que o país passou a fazer uso mais extensivo 

de imagens em suas páginas, muito por conta da inexperiente mão de obra31, além de di-

ficuldades econômicas que impediam a instalação de um parque gráfico eficiente. Ainda 

assim, entre 1900 e 1919, duas inovações em termos de tecnologia gráfica teriam papel 

importante: a zincografia e a autotipia.  

A segunda constitui uma verdadeira revolução; ao viabilizar, por meio da retícula, 
a reprodução de fotografias em meios-tons, ela inicia de fato a mudança de eixo 
da linguagem do design gráfico que ocorreria em meados do século XX, passando 
da ilustração para a fotografia (MELO; COIMBRA, 2011, p.65). 

Ao longo das duas primeiras décadas do século XX, a maioria dos jornais ditos 

sérios fazia uso de uma mancha gráfica tipográfica compacta e cinza, uma vez que o es-

paço em branco era considerado um desperdício (MELO; COIMBRA, 2011). Exemplo 

disto é a capa de 1904 de O Estado de S. Paulo, com suas dez colunas intercaladas por 

                                                   
31 Apesar do entusiasmo e esforço de Henrique Fleiuss e outros estrangeiros que trouxeram ao Brasil a técnica da xilo-
gravura de topo (a partir da gravação fotomecânica da matriz, posteriormente esculpida na madeira pelo gravador), a 
técnica não vingou. Fleiuss chegou a criar um Instituto Artístico, no intuito de formar mão de obra especializada, sem 
contudo obter sucesso (ANDRADE, 2004; FONSECA, 2016). 
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fios, encostadas uma à outra. Freire (2007), que tem como objeto de estudos este perió-

dico, caracteriza uma primeira fase da evolução de seu discurso e do design de notícias 

como tipográfica, remontando-se da fundação do jornal, em 1875, até a primeira grande 

mudança, iniciada entre as décadas de 1950 e 1960. Naquele momento, o Estadão possuía 

recursos ainda precários, tanto no que diz respeito ao uso (ou não) da cor, quanto às pos-

sibilidades técnicas de reprodução de imagens (Figura 5). 

Figura 5: Capa de O Estado de S. Paulo, de 1904. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.93. 

Mesmo durante as primeiras décadas do século XX, não raro, as imagens eram 

produzidas sob encomenda por serviços de impressão fora do país, e muitas vezes reuti-

lizadas exaustivamente em diferentes contextos (ANDRADE in CARDOSO, 2005)32. 

Ainda assim, destaca Cardoso (2009, p. 83), “na passagem do século 19 para o 20, as 

fotografias começaram a aparecer regularmente em jornais como Gazeta de Notícias e 

Jornal do Brasil a partir de 1905”. De fato, entre 1908 e 1918, observa-se a Gazeta de 

Notícias, do Rio de Janeiro, fazendo uso não apenas da reprodução de imagens em grande 

                                                   
32 Um autor de referência sobre a história da fotografia nos impressos brasileira é Joaquim Marçal Ferreira de Andrade, 
em sua obra História da fotorreportagem no Brasil: a fotografia na imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900, lançada 
pela Elsevier Editora em 2004. Além disso, o autor pode ser consultado na obra já citada, Impresso no Brasil, 1808-
1930: destaques da história gráfica no acervo da Biblioteca Nacional (2009) e O design brasileiro antes do design 
(2005), ambas organizadas por Rafael Cardoso. 
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proporção em datas especiais, como também, utilizando generosa margem branca e im-

pressão em cores, algo raro nos jornais da época (Figura 6). Cabe salientar que tais trata-

mentos diferenciados eram aplicados, especialmente, às edições dominicais e ao 

suplemento literário. Já A Gazeta, de São Paulo, jornal com maior apelo popular, apre-

sentava uma diagramação mais movimentada e assimétrica e, não raro, fazia uso de foto-

grafias, como fica evidente na capa de 1918 que divulga o final da Primeira Guerra 

Mundial (Figura 7). Tal composição seria um prenúncio dos arranjos visuais que se dis-

seminariam ao longo das décadas seguintes nos jornais brasileiros (MELO; COIMBRA, 

2011). 

Figura 6: Capa de A Gazeta de Notícias de 1908. Figura 7: Capa de A Gazeta, de 1918. 

  

Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.92. Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.93. 

Cardoso (2009) destaca, ainda, que na primeira década do século 20, as próprias 

páginas do jornal enfatizavam a relevância dos profissionais responsáveis por sua confi-

guração gráfica. Nota-se que começam a se diferenciar as funções do paginador e do tipó-

grafo que executa a tarefa, sem preocupar-se com os aspectos projetuais. 

A paginação tornava-se assunto importante nas redações de jornais. Um texto 
intitulado “Como se faz um jornal hoje”, publicado na própria Gazeta [de Notí-
cias], em 2 de agosto de 1907, informa que havia dois paginadores, à época, para 
os setenta tipógrafos empregados pelo órgão. Conforme o texto, o segredo da pa-
ginação era de “ter olhos” para não mandar compor demais e saber quando chega 
(CARDOSO, 2009, p. 83). 
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De acordo com Melo e Ramos (2011), a década de 1920 caracteriza-se como um 

período de transição entre as referências visuais do século XIX e aquelas que se tornariam 

hegemônicas a partir de então no que diz respeito ao design de jornais. Exemplo disso é 

a capa extraordinária do jornal A Tarde de Salvador (Figura 8), sobre o centenário da 

Independência do Brasil, de 1922, composta por uma grande ilustração do artista Para-

guassu, impressa a cores, com forte referência na iconografia do século XIX. A ênfase na 

fotografia é exemplificada pela capa de O Globo de 1927 (Figura 9), cuja tradicional ênfase 

tipográfica cede lugar às imagens, sendo que a maior delas ocupa praticamente metade 

da composição.  

Figura 8: Capa comemorativa do jornal A Tarde, de 1922. Figura 9: Capa do jornal O Globo, de 1927. 

  

Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 148. Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.149. 

Na década de 1930, a presença da fotografia no projeto gráfico de jornais se solidi-

fica, como pode ser visto na justaposição de várias fotos em bloco que compõe a capa de 

A Gazeta de 1932 (Figura 10) e na capa de foto única dominando todo o espaço da capa, 

vista no suplemento impresso em rotogravura por O Estado de S. Paulo, no mesmo ano, 

como pode ser visto na Figura 11 (MELO; COIMBRA, 2011). 
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Figura 10: Capa do jornal A Gazeta, de 1932. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 202. 

Figura 11: Capa do suplemento do jornal O Estado de S. Paulo, de 1932. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.202. 
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A composição arrojada da capa do suplemento de O Estado de S. Paulo, contudo, 

foi uma exceção. Já ao final da década de 1930 o jornal ainda mantinha um padrão sisudo, 

pautado pelas composições eminentemente tipográficas, ocupando a maior área possível 

da página, como pode ser visto na capa de 1939 que repercute a explosão da guerra na 

Europa (Figura 12), o que confirma a categorização de Freire (2007) comentada anterior-

mente. O mesmo tema, a guerra, era apresentado de forma completamente distinta pelo 

jornal O Globo no mesmo ano (Figura 13): mais agressiva e dinâmica, a composição da 

capa mescla manchete em letras garrafais com uma fotografia em destaque das tropas, 

além de chamadas auxiliares utilizando vários tamanhos arranjadas em colunas largas 

(MELO; COIMBRA, 2011). 

Figura 12: Capa do jornal O Estado de S.Paulo, de 1939. Figura 13: Capa do jornal O Globo, de 1939. 

  

Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 203 Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.203 

Ao longo da década de 1940, fatos históricos excepcionais, como o final da Segunda 

Guerra Mundial continuariam por justificar a quebra dos padrões visuais nas capas de 

jornais, como ocorrido no Jornal do Comercio de 1943 e no Diário da Noite de 1945 (Fi-

gura 14). 
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Figura 14: Uso de cor em sobreposição na capa do Jornal do Commercio (E) e retratos expandidos com letras garra-
fais na capa do Diário da Noite (D). 

 

Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 240-241. 

Graças às políticas de incentivo ao desenvolvimento industrial do governo de Jus-

celino Kubitschek, houve uma expansão sem precedentes no setor da indústria gráfica 

entre as décadas de 1950 e 1960 (CAMARGO, 2003). Ao mesmo tempo, em São Paulo, a 

institucionalização do ensino em design começava a surgir, por meio do curso superior 

do Instituto de Arte Contemporânea do MASP (em 1951). Tal iniciativa seria o embrião 

da Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, fundada em 1963. Por tais 

instituições circulavam diversos artistas plásticos que acabaram por atuar como designers 

em diversas instâncias. Além deles, outros profissionais que vinham de experiências an-

teriores na escola alemã de Ulm formaram um corpo docente consistente, responsáveis 

pela formação dos primeiros designers em território nacional (CAMARGO, 2003; MELO, 

2006). 

O desenvolvimento da indústria gráfica atingia também as redações, e a imprensa 

escrita no Brasil vivia um momento de grande prestígio. A televisão, que chegara ao país 

em 1951, ainda não havia se disseminado e grandes agências publicitárias ainda investiam 

prioritariamente em anúncios em jornais e revistas, o que ampliava a importância econô-

mica do setor (CAMARGO, 2003). Alguns jornais, com propostas editoriais inovadoras, 
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marcaram época nesse período, como o Diário Carioca33, reformulado por Pompeu de 

Souza e o Jornal do Brasil, cuja inovação gráfica e editorial foi promovida por Amílcar de 

Castro e Reynaldo Jardim.  

No começo da década de 1950, o ponto forte do Jornal do Brasil eram os anúncios 

classificados expostos desde a capa do jornal, o que ajudava a imprimir-lhe um perfil po-

pular34. Para torná-lo um veículo de prestígio, a mudança de direção ocorrida em meados 

da mesma década implementou uma série de mudanças significativas. Uma delas foi a 

criação do Suplemento Dominical (Figuras 15), que apostava em uma sintaxe construtiva 

(MELO; COIMBRA, 2011). 

O Suplemento Dominical do Jornal do Brasil foi mais uma das vitrines usadas 
para a difusão do ideário construtivo. O fato de se tratar de um suplemento de 
cultura permitiu a ele ser bem mais radical do que o restante do jornal. As páginas 
ganham feições de obras abstrato-geométricas, ao tratar as colunas de texto como 
retângulos cinzas distribuídos assimetricamente no campo gráfico, além de gene-
rosos espaços vazios, quase um anátema para as convenções jornalísticas. O que 
o torna tão particular, portanto, não são as ilustrações, e sim os blocos tipográfi-
cos explorados sistematicamente como matéria visual (MELO; COIMBRA, 2011, 
p.309). 

Figuras 15: Exemplos de capas e páginas internas do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.309-311. 

Talvez um dos maiores ícones desse período de renovação promovido também pela 

implementação do sistema offset no Brasil seja o Jornal da Tarde, que fazia um uso dife-

renciado da fotografia, além de explorar o espaço em branco e a tipografia de maneira 

                                                   
33 Sobre a importância do Diário Carioca no cenário da imprensa nacional, ver COSTA, Cecília. Diário Carioca: o 
jornal que mudou a imprensa brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2011. 
34 Sobre a configuração visual do JB antes da reforma dos anos de 1950, que em muito se aproxima do objeto de pesquisa 
aqui apresentado, ver FONSECA, Letícia Pedruzzi. A construção visual do Jornal do Brasil na primeira me-
tade do século XX. 2008. 214 f. Dissertação (Mestrado em Design) - Departamento de Artes & Design, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
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pouco comum pelos jornais da época (CAMARGO, 2003). Alguns outros exemplos bem 

distintos da aplicação das inovações tecnológicas podem ser visualizados nas capas de 

jornais ao longo da década de 1950. O Última Hora, de 1953, noticiou a morte de Stalin 

com uma composição dramática em azul e vermelho de Edgar Koetz, capista da Livraria 

do Globo (Figura 16). Já o Diário de Notícias de Salvador lançou, em 1958, uma seção 

dominical intitulada Cronicas (Figura 17), que tem como responsável tanto pelos textos 

quanto pelo projeto gráfico a artista Lina Bo Bardi. O uso inusitado da segunda cor, que 

não salientou imagens ou textos, mas sim, particularizou determinadas seções da página 

é um diferencial. 

Figura 16: Capa do jornal Última Hora, de 1953. Figura 17: Cronicas, do Diário de Notícias de 1958. 

  

Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p.306. Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 307. 

O Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo (Figura 18) continua a respeitar o 

convencional padrão gráfico dos jornais, mas “maneja os elementos que o compõem com 

especial apuro. [...] Sóbrio, equilibrado, empregando fios e vinhetas com parcimônia, o 

Suplemento Literário tem como pano de fundo a consistência editorial, comandada pelo 

eminente crítico Antonio Candido.” (MELO; COIMBRA, 2011, p. 307). Tal momento de-

marca a segunda fase, identificada por Freire (2007) como a fase litográfica do Estadão, 

que deu conta do estabelecimento do offset como método de impressão e terminou um 

pouco antes da informatização efetiva dos processos de composição e arte-finalização das 
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páginas. Nessa fase, ainda, o autor aborda o primeiro redesign pelo qual o jornal passaria, 

já em 1993.  

Figura 18: Capa do Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, de 1958. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 307 

Embora os exemplos anteriormente expostos demarquem, a priori, rupturas na 

composição tradicional das páginas de jornais brasileiros, foi somente a partir da década 

de 1960 que teve início a terceira revolução gráfica caracterizada pela atenção ao design 

(SOUSA, 2005), iniciada, segundo Larequi (1994), com experiências tipográficas e proje-

tuais. A horizontalidade das páginas identificada no período anterior foi substituída por 

composições mais modulares e funcionais, em grande medida influenciadas pelo design 

suíço (SOUSA, 2005). A partir de então, foi possível identificar o design de periódicos, tal 

como é entendido hoje, muito em função da influência da televisão e da impressão em 

offset. 

No Brasil, alguns exemplos da aplicação de um grid mais modular e de capas mais 

“arejadas” podem ser observados nos jornais O Globo e Jornal da Tarde (Figura 19), em 
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capas de 1969. O fato de ambas trazerem um único assunto permite que se explorem os 

recursos de maneira mais enfática, como a manchete em letras garrafais e a grande pro-

porção das fotografias da primeira e da composição mais movimentada (proporcionando 

maiores espaços em branco) da segunda. Sobre o Jornal da Tarde, ressaltam Melo e Ra-

mos (2011, p. 415). 

O jornal havia sido criado em 1966, com o propósito de renovar as linguagens 
editorial e gráfica dos diários brasileiros. Neste início de trajetória, vale destacar 
a presença de uma proporção bem maior de áreas em branco do que a habitual. 
O diagrama é assimétrico; títulos, fotos e blocos de texto-legenda são dispostos 
no espaço ao modo de uma composição construtiva. A primeira página passa a 
ser lida como uma única informação, e não mais como uma reunião de blocos 
autônomos, cada um composto por um texto e sua respectiva imagem. 

Figura 19: Capas do jornal O Globo (E), e Jornal da Tarde (D), de 1969, com um único assunto de capa 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 415 

Mais uma vez, suplementos especiais foram responsáveis por inovações. Desta vez, 

o uso da cor foi percebido nas capas do Suplemento Literário do Jornal de Minas (Figura 

20). Na primeira composição, exclusivamente tipográfica, referenciou-se no estilo bar-

roco, tema da capa, tanto na escolha da tipografia empregada quanto na ruptura da leitura 

convencional. As outras duas composições, ambas de 1968, partiram de intervenções em 
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fotografias em alto-contraste, realçando os personagens retratados (MELO; COIMBRA, 

2011). 

Figura 20: Capas do Suplemento literário do Diário de Minas de 1967 e 1968. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 414. 

Os anos 1970, de acordo com Larequi (1994) trouxeram um maior interesse dos 

leitores pelo aspecto gráfico das páginas e, ao mesmo tempo, uma necessidade por parte 

dos editores em investir na produção de páginas visualmente mais atrativas. Em meados 

da mesma década, os jornais davam um novo significado à palavra “estilo”, adotada tanto 

em um estilo convincente de texto por parte dos redatores, quanto em um “estilo gráfico” 
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das publicações, que viam a necessidade de estabelecer uma continuidade e uma consis-

tência também em termos visuais.  

Em âmbito nacional, essa busca por um estilo ficou visível e acabou por dotar as 

publicações de uma identidade gráfica forte, especialmente aquelas que, sem a urgência 

da publicação diária, do tempo apertado de produção, podiam explorar de maneira mais 

cuidadosa o planejamento gráfico de suas páginas. Um exemplo disso é o jornal de viés 

político Versus (Figura 21), de posicionamento radical e muitas vezes agressivo visual-

mente, que fazia uso de “ilustrações rabiscadas, quadrinhos explosivos, imagens com re-

tículas ampliadas” (MELO; COIMBRA, 2011, p. 509), muitas vezes elaborados pelo artista 

plástico argentino radicado no Brasil Carlos Clémen.  

Figura 21: Capa e páginas do jornal Versus, editado ao longo da década de 1970 por Marcos Faerman. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 509. 

Outra figura responsável por emprestar um estilo gráfico determinante aos jornais 

ao longo dos anos 1970 no Brasil foi Oswaldo Miranda, o Miran, ilustrador e cartunista 

considerado por Chico Homem de Melo (MELO; COIMBRA, 2011) como o “designer bra-
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sileiro com maior reconhecimento internacional”. Ganhador de diversos prêmios, foi res-

ponsável, já na segunda metade da década, pelo Jornal de Humor, seção semanal encar-

tada pelo Diário do Paraná, que mais tarde se transformaria no tabloide Raposa (Figura 

22). A partir de tais publicações e contando com a parceria de redatores que acolhiam 

suas ideias arrojadas,  

as páginas criadas por Miran são antológicas. Com total liberdade diagramática, 
elas exibem ora desenhos cuidadosamente rendilhados, ora blow-ups – imagens 
fotográficas contrastadas e ampliadas. Outro recurso são os espaços em branco, 
usados para destacar ainda mais o elemento gráfico principal (MELO; COIMBRA, 
2011, p. 511). 

Figura 22: Páginas do Jornal do Humor (topo E), de 1977 e da Raposa (D e abaixo), de 1978. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, p. 511-515. 
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E se os leitores interessavam-se pelo visual das páginas dos jornais, o Jornal da 

Tarde, citado anteriormente, mantinha-se firme no propósito de atrair seu público, jo-

vem, que desde a década anterior passava a interessar-se de maneira significativa pela 

leitura de jornais. Com o projeto “mais inovador já feito no Brasil”, o jornal trazia também 

uma “linguagem jornalística mais arejada, que combinava inovação editorial e gráfica” 

(MELO; COIMBRA, 2011, p. 518). As primeiras páginas do jornal, que não contava com 

assinaturas, eram transformadas em um verdadeiro pôster, que devia chamar a atenção 

do público já na banca de jornais. Sem diagrama fixo (o que permitia que sua marca “pas-

seasse” pela página), ora fazia uso de um imenso espaço em branco, como na capa de 1970 

(Figura 23), ora inclinava um bloco de informações que, tensionado, sustentava uma 

imensa foto, como na capa de 1976), ou ainda extrapolava o uso de fotos em sequência, 

como na capa da copa de 1970, ou dava ênfase a uma única e gigantesca imagem, virando 

a manchete para que não interferisse na foto (como na capa do incêndio também de 1970 

(Figura 23). Mas o maior diferencial do JT residia no fato de que tais escolhas diagramá-

ticas não necessitavam de ocasiões especiais para que fossem compostas. Fizeram parte 

do dia a dia do jornal ao longo das décadas de 1970 e 1980 (MELO; COIMBRA, 2011). 

Figura 23: Capas do Jornal da Tarde ao longo da década de 1970. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 518-521. 



 

 

 96 

Já nos anos de 1980, a inovação se deu a partir do uso da cor, não apenas a partir 

do fotojornalismo, mas também, aplicada a ilustrações, grafismos e títulos. Isso pode ser 

observado, por exemplo, nas capas do Folhetim (Figura 24), suplemento dominical de 

formato tabloide publicado pela Folha de S. Paulo de 1977 a 1989. Com ares “pós-moder-

nos”, fazia mais do que estampar personalidades. “No início, abrigou vários ex-jornalistas 

do carioca O Pasquim, o que lhe deu uma feição mais arejada do que seus congêneres” 

(MELO; COIMBRA, 2011, p. 603). 

Figura 24: Capas do suplemento dominical Folhetim de 1983 e 1985, respectivamente. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 602-603. 

A partir do final dos anos setenta, a imprensa começou a recorrer cada vez mais 
à cor, à infografia, aos sumários de primeira página, a suplementos, à segmenta-
ção de temas complexos em pequenas peças de maior acessibilidade, etc. Come-
çou também a procurar dar mais atenção ao leitor, fazendo um jornalismo de 
serviços (SOUSA, 2005, p. 255). 

Na mesma época, segundo o autor, com o surgimento de tecnologias de editoração 

eletrônica, de um mercado mais competitivo e de novos processos de impressão, ocorreu 

uma nova revolução gráfica, que resultou no equilíbrio entre a importância da forma e do 

conteúdo dos jornais35 e revistas. Não por acaso, um grande número de jornais passou a 

perder leitores e promover reformas essencialmente gráficas, buscando manter-se com-

                                                   
35 Um dos maiores exemplos dessa nova perspectiva, segundo Sousa (2005), é o jornal USA Today, que não só equili-
brou, mas inverteu a lógica de produção, dando mais ênfase para a forma do que para o conteúdo. Em seu livro Design 
escrita pesquisa: a escrita no design gráfico (2011), Ellen Lupton e Abott Miller dedicam um artigo (“McJornal: USA 
Today e o jornalismo da esperança”) a essa espécie de quebra de paradigma jornalístico estabelecida pelo periódico. 
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petitivos não apenas entre outras publicações, mas também com outros meios, especial-

mente a televisão. Desta forma, o leitor passou a ser visto também como consumidor e 

seus hábitos passaram a ser relevantes nos esforços empreendidos pelos veículos de co-

municação para cativá-lo e engajá-lo. 

Por certo, as influências estilísticas de outros meios de comunicação parecem re-

fletir-se nas capas de jornal, talvez em uma tentativa de aproximar seu discurso da hege-

monia da televisão. Novamente exemplo disso são as capas do Jornal da Tarde da década 

de 1980 (Figura 25), que ao retratar em grandes proporções e com fotografias dramáticas 

a posse de Jânio Quadros como prefeito de São Paulo (E) e a derrota da Seleção Brasileira 

de Futebol de 1982 (D) também evidenciaram a qualidade técnica de sua reprodução. 

Figura 25: Capas do Jornal da Tarde de 1985 (E) e 1982 (D). 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 606-607. 

Tal fase corrobora o exposto por Freire (2007), que identifica na trajetória d’O Es-

tado de S. Paulo uma terceira fase, correspondente ao “período digital do design”, a partir 

de novos parâmetros em termos de visibilidade e hierarquia, tipografia, uso de cores, fo-

tografias e infográficos, bem como de uma configuração mais fragmentada e interativa da 

informação. Ela começaria, de acordo com ele, no início dos anos de 1990 e se estenderia 

até os dias atuais. 
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Contudo, Melo e Ramos (2011, p. 604) já identificam, ao final da década de 1980, 

mudanças no Estadão que podem ser vistas como o ponto de partida para tal período. 

Nas capas do caderno cultural diário do jornal, que passou a se chamar Caderno 2 (Figura 

26), “a hierarquia habitual do jornal é invertida”, a escala das imagens é ampliada e a 

marca do caderno passeia pela página, além de tornar-se mais evidente o uso do branco, 

talvez por influência do Jornal da Tarde, de propriedade da mesma empresa. 

Figura 26: Exemplos das capas do Caderno 2 do Estado de S. Paulo, ainda na década de 1980. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 04-605. 

Ainda na década de 1990, os novos parâmetros hierárquicos e tipográficos identi-

ficados por Freire (2007) reverberaram em diferentes tipos de periódicos. No Mais!, ca-

derno de cultura dominical da Folha de S. Paulo publicado entre 1989 e 2010 que 

substituiu o Folhetim, abriu-se mão do formato tabloide para investir no formato conven-

cional do jornal, o standard. Com isso, a opção pelo uso de uma única imagem atingiu 

uma escala que raramente seria possível vislumbrar em outro periódico. A imagem esco-

lhida, sempre relacionada ao tema principal do caderno, era concebida muitas vezes atra-

vés do uso de fotografias e transformava-se em um verdadeiro “ensaio visual” (MELO; 

COIMBRA, 2011), como pode ser visto na Figura 27. 
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Figura 27: Capas do caderno Mais! De 1992 e 1997. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 690-691. 

Mais exemplos do uso  maximizado da cor e da tipografia podem ser vistos nas 

capas do jornal Lance!, especializado em esportes cujo projeto, contratado a um escritório 

espanhol que determinou as diretrizes da publicação antes mesmo que os jornalistas fos-

sem contratados. A ênfase tipográfica evidenciada na capa de 1999 (Figura 28) é curiosa, 

já que muitos podem esperar que a imagem seja a prioridade em um periódico que tem 

como tema o futebol. O jornal sensacionalista Notícias Populares, de São Paulo, também 

fez uso de tipografia (exclusivamente desenhada para seu projeto) e blocos coloridos que 

enfatizam o caráter popular da publicação.  

Figura 28: Capa do jornal Lance! de 1999, com ênfase tipográfica. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 688 
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Na contramão das publicações anteriormente citadas, ao final da década, já em 

1998 e 1999, Amílcar de Castro, famoso escultor que já havia ganho notoriedade no meio 

editorial ao redesenhar o Jornal do Brasil e seu Suplemento Dominical na década de 1950 

voltou a atuar, agora no suplemento cultural da Folha de S. Paulo (Figura 29). Se a praxe 

passava a ser a ênfase cromática, o uso de imagens e tipografias em grandes proporções, 

ele retomou o uso do espaço em branco, as composições monocromáticas e tratou os blo-

cos de texto como “massas de cinza”, resgatando o que fazia há 40 anos no JB. Em um 

caráter inovador, contudo, “ele passa a incluir desenhos de raiz geométrica tensionados 

pela temperatura do gesto; ou ainda a caligrafar o logotipo com pinceladas largas” 

(MELO; COIMBRA, 2011, p. 693). Deveras, inovou-se na década de 1950, tornou a apon-

tar novos caminhos no final do século XX, ao problematizar uma certa “pasteurização 

precoce da linguagem digital” (idem). 

Figura 29: Capas do Jornal de Resenhas, de 1998 (E) e 1999. 

 
Fonte: MELO; COIMBRA, 2011, p. 692-693. 

Atualmente, o design de periódicos (ou design de notícias, conforme defendido por 

Moraes Filho36) passa por um novo paradigma que acompanha o contexto de convergên-

                                                   
36 Para o pesquisador, o design de notícias é formado a partir de duas ideias antagônicas: “de um lado, a corrente que 
considerava esse design de forma negativa, tomando-o por uma estratégia contingencial de marketing, cujo resultado 
seria a depreciação do produto causada pela superficialidade que a valorização da imagem em detrimento da palavra 
teria. De outro lado, aqueles que identificavam esse design como uma manifestação no mercado editorial de mudanças 
estruturais na sociedade, sobretudo no terreno de suas trocas simbólicas, provocadas pelas referidas novas tecnologias. 
Para estes, o design de notícias e o produto resultante de sua intervenção seriam reflexos desse estado de coisas (MO-
RAES FILHO, 2010, p. 16). Na defesa de sua tese, o autor assume a utilização do jornal impresso como palco dessa 
conceituação, já que “está  historicamente ligado ao reino das palavras, ou seja, nasceu e se desenvolveu para expressar 
discursos verbais” (p. 17). 
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cia explicitado no item anterior. De acordo com Gruszynski (2015, p. 576-577), “referên-

cias formais e funcionais que serviam como parâmetros historicamente construídos para 

o desenvolvimento de projetos foram se mostrando insuficientes para dar conta de pro-

duções voltadas para o ambiente digital”. O design, que sempre teve o papel de mediador 

no processo comunicacional, propondo a interface formal do conteúdo produzido por ou-

trem teve que se adaptar. Igualmente, o designer, que agora apresenta os produtos edito-

riais a partir de múltiplas plataformas, com características distintas, deve estar atento às 

especificidades de cada uma delas, e explorar de maneira eficiente os recursos que lhe são 

proporcionados, estando também atento às limitações impostas por cada meio. 

Na virada do século XXI, observa-se que a apropriação de características próprias 
do ambiente de rede complexificaram as mediações fundadas no digital, com a 
diversificação dos produtos simbólicos então abarcados como websites. 

Na medida em que a digitalização permitiu a organização reticular dos fluxos in-
formacionais em arquiteturas hipertextuais, segundo estruturas não-sequenciais 
e multidimensionais, os designers se depararam com lógicas que escapavam dos 
modelos de configuração dos impressos. Tratava-se agora de projetar espaços de 
informação pelos quais os leitores/usuários podiam mover-se por meio da inte-
ração. Pode-se considerar que existe mobilidade através das páginas dos impres-
sos, interação por meio de sumários, índices, notas de rodapé etc. que apontam 
percursos de leitura; mas as camadas potencialmente presentes no ambiente di-
gital demandam novas estratégias de organização informacional (GRUSZYNSKI, 
2015, p.578). 

Percebe-se que, nesse novo contexto, existe a necessidade de constante atualização 

por parte do profissional, tanto em termos técnicos quanto conceituais. Além disso, a di-

visão de tarefas não é mais claramente definida no que tange à produção de conteúdos e 

sua conformidade visual. Identifica-se uma hibridização de funções nas redações, tanto 

por parte dos designers quanto dos jornalistas envolvidos nas rotinas de produção e apre-

sentação de notícias (GRUSZYNSKI et al.; 2016). 

3.2 Os elementos do projeto gráfico 

Como visto anteriormente, “mudanças históricas e tecnológicas propiciam experi-

ências temporais distintas, que repercutem também no desenvolvimento da imprensa, 

como o estabelecimento de veículos diários” (GRUSZYNSKI, 2013, p. 219). No que tange 

ao arranjo visual através do qual se apresentam os periódicos, seu layout, entre as déca-

das de 1920 e 1940 ampliou-se o nível de hierarquização da informação, com a fotografia 

tomando aos poucos a função de ancorar os elementos na página. A partir dos anos de 

1960, uma organização mais modular, característica do período moderno do design edi-

torial, faz com que a disposição das informações assumisse um layout diferenciado, com 

fotografias em maiores proporções e escolhas tipográficas que auxiliavam na construção 
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da identidade própria das publicações. Já a partir de 1970, quando o jornal passa a ser 

dividido em editorias, mais uma vez há uma modificação editorial e gráfica em sua con-

formação, que assume uma organização temática (GRUSZYNSKI, 2013). Com isso 

A sistemática de efetuar o projeto gráfico dos jornais foi gradualmente se conso-
lidando, justamente em torno de uma noção de previsibilidade/recorrência, e 
muito menos na ideia de ruptura que habitualmente associamos à produção jor-
nalística periódica. Sua divisão em seções e cadernos, a presença de suplementos 
especiais ou encartes dirigidos a públicos específicos são eixos fundamentais que 
enquadram a variedade de assuntos que compõem o mosaico de informações pre-
sentes nos jornais diários’ (GRUSZYNSKI, 2013, p. 220). 

As características visuais deste conteúdo, que partem do formato assumido pelo ve-

ículo, o consequente espaço gráfico estabelecido a partir dele e organizado em torno de 

um diagrama (grid) estrutural que acondiciona textos e imagens, acabam por conduzir a 

forma como o olhar do leitor transitará pela página (GRUSZYNSKI, 2013; 2011). Temos 

assim que formato, número de páginas, grid, a maneira como o jornal apresenta seu 

nome/marca, a tipografia empregada, o tratamento e a proporção dada às imagens, são 

todas características formais fundamentais para a construção da identidade editorial e 

gráfica de um periódico. 

A promoção de um arranjo familiar seja através da disposição recorrente dos con-

teúdos em um espaço padronizado ou pela utilização de uma identidade visual que seja 

constantemente reforçada, possibilita que o leitor reconheça um jornal a cada nova edi-

ção, tendo importante papel no estabelecimento dos contratos de leitura entre veículos e 

seus públicos. Tais recorrências funcionam assim como “um código que o leitor decifra 

rapidamente, um fio unificador” (CALZA; GRUSZYNSKI, 2013, p. 734). De acordo com 

Gruszynski (2012, p. 90): 

Mais que um conjunto de padrões formais, a composição da página do jornal por 
meio da repetição permite inferências pelo leitor, que pode comparar situações e 
assim estabelecer relações de sentido. A estrutura construída por meio do projeto 
gráfico torna reconhecível um mesmo periódico, ainda que os conteúdos apresen-
tados sejam completamente diversos em suas edições. 

Uma vez que expressa e personaliza as dimensões institucional, editorial e comer-

cial (STORCH, 2012) da publicação, o projeto gráfico fortalece a identidade gráfica e edi-

torial do jornal. A credibilidade atribuída ao veículo também passa pela “familiaridade 

que o leitor possui com sua materialidade, evocada na apropriação e leitura” (CALZA; 

GRUSZYNSKI, 2013, p. 734). Os autores reforçam, ainda, que a construção e a manuten-

ção da identidade de um periódico mediante os elementos que constituem seu projeto 

gráfico também influenciam no impacto visual que este estabelece frente às demais pu-

blicações e mídias. 
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Em nível macro, tais elementos correspondem ao seu formato e espaço gráfico, 
de modo que a diagramação (e/ou grid) oriente a organização dos recursos e ele-
mentos compositivos na página; e, em nível micro, observam-se detalhes relati-
vos à aplicação da tipografia, das cores, das imagens (elementos 
fotográficos/pictóricos), além de outros recursos gráficos. Sua escolha e uso são 
balizados por uma série de critérios e parâmetros, relativos aos campos do jorna-
lismo e do design, envolvendo processos de edição, produção e recepção, associ-
ados aos valores-notícia da publicação (CALZA; GRUSZYNSKI, 2013, p. 734).  

A seguir, são apresentados especificamente os elementos componentes do projeto 

gráfico de jornais que serão utilizados como parâmetro para a análise, bem como, suas 

características para posterior contextualização a partir das condições específicas encon-

tradas no Diário Popular. 

Em relação ao suporte utilizado, a grosso modo, aponta-se  que o papel utilizado 

para a impressão de jornais é o papel de mesmo nome. Contudo, Villas-Boas (2008) res-

salta que o mais utilizado para a produção de jornais é o papel de imprensa, que seguindo 

recomendações da Associação Latino-Americana de Integração, tem ao menos metade de 

sua massa composta por pasta mecânica37 e gramatura38 entre 40g/m2 e 65g/m2. Segundo 

o autor, o papel-jornal é prioritariamente usado em impressoras planas (tipográficas ou 

offset planas)39, enquanto, hoje em dia, os jornais impressos em papel de imprensa ro-

dam, na maioria esmagadora das vezes, em offset rotativas. Além disso, o papel-jornal 

possui gramaturas mais altas do que o de imprensa, em versões mais ou menos calandra-

das40. Por essa razão, a utilização de um papel mais poroso e menos calandrado justifica, 

em alguns casos, a qualidade inferior e o “ganho de ponto”, quando a tinta espalha ou 

“borra” levemente quando em contato com o papel, proporcionando uma menor nitidez 

na impressão. Enquanto jornais como a Zero Hora têm como suporte um papel mais ca-

landrado, mais branqueado e de melhor qualidade, jornais menores como o Diário Popu-

lar de Pelotas fazem uso de um papel um pouco menos branqueado e mais poroso. 

No que se refere aos formatos, os mais utilizados mundialmente são o standard 

(ou broadsheet) e o tabloide. Existe ainda um formato intermediário, o berliner, usado 

especialmente na Europa Central (com dimensões de 315 mm de largura por 470 mm de 

                                                   
37 A pasta mecânica “é produzida a partir da separação mecânica dos componentes da madeira, gerando 
papéis de baixo custo, com grande capacidade de absorção de tinta e com opacidade e espessura mais ele-
vadas. Em contrapartida, estes papéis têm baixa resistência, menor brilho e maior instabilidade de suas 
propriedades ao longo do tempo (com tendência ao escurecimento ou amarelamento e se tornarem quebra-
diços)” (VILLAS-BOAS, 2008, p. 115). 
38 “Indica, grosso modo, a espessura do papel, mas de maneira dedutiva. A gramatura não é uma medida 
de espessura, mas sim, do peso do papel, e por isso é expressa em g/m2 (gramas por metro quadrado. Essa 
medida se baseia no peso que, em tese, um metro quadrado de folha teria” (VILLAS-BOAS, 2008, p. 119). 
39 Para saber mais acerca dos diferentes métodos de impressão, ver: VILLAS-BOAS, André. Produção 
gráfica para designers. 3ª edição, revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: 2AB, 2008. 
40 A calandra é um conjunto de cilindros aquecidos contra os quais o papel é pressionado para que atinja 
um maior grau de lisura, diminuindo sua porosidade (VILLAS-BOAS, 2008, p. 122). 
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altura, com página mais estreita e mais alta que o tabloide em dimensões gerais, em um 

formato mais verticalizado como o standard, porém, menor que este). 

Mesmo partindo de tais formatos, alterações em suas dimensões são observadas 

ao longo do tempo ou em diferentes países/regiões. De acordo com Larequi (1994), o 

standard era o formato tradicional dos grandes jornais, enquanto o tabloide disseminou-

se primeiramente pela Espanha e, a partir de 1984, pelos Estados Unidos e diversos ou-

tros países (como o Brasil), a partir de dois tamanhos distintos: o tabloide pequeno (com 

dimensões entre 250 a 260 mm de largura por 335 a 370 mm de altura, normalmente 

dividido em cinco colunas) e o tabloide grande (com 275 a 295 mm de largura por 380 a 

400 mm de altura, normalmente dividido em seis colunas). O autor propõe, abdicando 

do formato berliner (também conhecido como “jornal de bolso”), bem menos dissemi-

nado, a divisão dos jornais em relação a suas dimensões em dois grandes grupos (Figura 

37): o formato sábana (ou “folha”, em tradução livre do espanhol), que inclui os periódi-

cos, cujo tamanho está compreendido entre 350 a 450 mm de largura e de 560 a 660 mm 

de altura e o formato tabloide, compreendendo aqueles cujas medidas ficam entre 250 a 

300 mm de largura por 400 a 450 mm de altura. Este último é muito disseminado no sul 

do Brasil, sendo o formato escolhido tanto pelo Zero Hora, de Porto Alegre, quanto pelo 

Diário Popular de Pelotas. 

Figura 30: A proporção entre os formatos standard (E), tabloide (centro) e formato “em um quarto” (D), menos di-
fundido. 

 
Fonte: LAREQUI (1994, p. 53). 
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O espaço gráfico resultante do formato é organizado a partir do grid (diagrama). 

Ele estabelece margens, número de colunas e espaços entre elas, podendo incorporar 

também a modulação da página em espaços horizontais (Figura 31). A partir dele é esta-

belecida a mancha gráfica, ou simplesmente “mancha”, que caracteriza o espaço útil má-

ximo passível de impressão na página (LAREQUI, 1994). Ela fica contida pelas margens 

externas da página, ou seja, pelos “espaços negativos entre o limite do formato e o conte-

údo que cercam e definem a área viva onde ficarão os tipos e as imagens” (SAMARA, 

2007, p.25).  

Figura 31: A definição dos espaços úteis de uma página a partir do grid. 

 
Fonte: Samara, 2010, p.38. 

Para Lupton e Phillips (2008), além de colocar ordem em textos e imagens, o grid 

proporciona espaços em branco que têm importância efetiva no ritmo da composição. 

Partindo de colunas (subdivisão básica, especialmente utilizada no layout de jornais) e 

dos espaços entre elas (chamadas no jargão jornalístico de “valetas”),  são gerados módu-

los (unidades individuais separadas por intervalos regulares e repetidas no formato da 

página tanto vertical quanto horizontalmente), além de guias horizontais (ou “flowlines”) 

que quebram o espaço da página horizontalmente, servindo como pausas que permitem 

subdividir o conteúdo. Todas essas linhas-guias acabam por gerar zonas espaciais, ou gru-

pos modulares que acondicionam diferentes informações, como uma imagem, ou uma 

manchete e o texto a ela subjugado, por exemplo (SAMARA, 2007). 
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De acordo com o autor, um grid “consiste num conjunto específico de relações de 

alinhamento que funcionam como guias para a distribuição dos elementos num formato” 

(SAMARA, 2007, p. 24). Outros elementos que compõem o grid são os marcadores (SA-

MARA, 2007) ou linhas de fólio (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014), espaços destinados 

aos textos secundários. Os fólios são geralmente compostos pelo número da página, o 

título da publicação (por vezes, acompanhado de data, como é recorrente nos jornais) e, 

em alguns casos, pelo nome da seção ou editoria. Por vezes, ocupando o cabeçalho das 

páginas (como geralmente ocorre nos jornais), em outras, aparecendo junto à margem 

inferior da página (e em casos mais raros, na margem lateral da mesma), orientam o leitor 

ao longo da publicação, reforçando a estrutura do formato e, consequentemente, a iden-

tidade da publicação (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014). 

Duas formas de dispor o conteúdo são especialmente utilizadas no layout de jor-

nais. A primeira delas é o grid de colunas, cujo número vai variar de acordo com a dimen-

são da página. Larequi (1994) afirma que os jornais em formato tabloide geralmente 

fazem uso de cinco ou seis colunas. “A informação descontínua se beneficia da organiza-

ção em colunas verticais. As colunas podem ser dependentes umas das outras no texto 

corrido, independentes para pequenos blocos de texto ou somadas para formar colunas 

mais largas” (SAMARA, 2007, p. 27), chamadas, estas últimas, no jargão de redação, de 

“falsas colunas”. O autor reforça ainda que tal disposição é muito flexível e serve para 

separar diversos tipos de informação (o que se presta bem ao layout de jornais). Um ponto 

importante ressaltado tanto por Samara (2007) quanto por O’Grady (2008) diz respeito 

à relação entre a largura da coluna (número de caracteres por linha), o tamanho da tipo-

grafia empregada e a distância entre as linhas de texto. Se a tipografia, por exemplo, tiver 

um corpo muito grande em relação à coluna, formará blocos quebrados e inconsistentes. 

Se for muito pequena, resultará em um bloco com pouco contraste e um layout com alta 

densidade informacional. Já no que tange ao espaçamento entrelinhas, se ele for muito 

grande, gera linhas distantes umas das outras. Se for muito pequeno, mais uma vez, gera 

uma densidade exagerada e faz com que se confundam as linhas muito próximas. Todos 

esses pontos afetam, em grande medida, a legibilidade41 dos textos e a leiturabilidade42 

                                                   
41 “Legibilidade refere-se aos traços que afetam o reconhecimento de letras e palavras individualmente. Enquanto o 
indivíduo lê, reconhece o formato de palavras familiares, em vez de processar cada letra singular para formar um grupo 
fonético. Isso permite processar o conteúdo muito mais rápido. A legibilidade de tipos pode ser discutida em termos de 
forma, escala e estilo.” (O’GRADY, 2008, p. 120, tradução nossa). 
42 “Leiturabilidade refere-se à clareza e à rapidez com a qual o conteúdo tipográfico pode ser lido em grandes quanti-
dades (parágrafos, páginas, volumes). A leiturabilidade está relacionada à legibilidade da fonte tipográfica, mas tam-
bém está sujeita às decisões de design e layout. Assumindo que o tipo é legível, a leiturabilidade se dá em termos de 
tamanho, espaçamento e alinhamento” (O’GRADY, 2008, p. 120, tradução nossa). 



 

 

 107 

da página. O grid de colunas é utilizado também nos jornais como parâmetro para venda 

de espaço publicitário. Os anúncios são vendidos seguindo a convenção: número de colu-

nas x altura em centímetros. Assim, tomando-se como exemplo, um anúncio de meia pá-

gina do Diário Popular com 5 x 18 (cinco colunas por 18 centímetros), o que equivale a 

26 cm de largura x 18 cm de altura (ocupando metade da mancha gráfica da página). As 

páginas do Diário Popular, até a década de 1930, eram organizadas, prioritariamente, a 

partir de um grid de colunas, conforme será observado no capítulo 4. 

A segunda organização espacial recorrente nos layouts de jornais e revistas é o grid 

modular. De acordo com Samara (2007), um projeto muito complexo exige um controle 

maior do que aquele que um grid de colunas pode proporcionar. Nesses casos, o autor 

indica a utilização de um grid modular, que subdivide as colunas mediante guias hori-

zontais, proporcionando módulos. Para Lupton e Phillips (2008, p.159), o módulo “é um 

elemento fixo utilizado no interior de um sistema ou estrutura maior”. No caso de uma 

página de jornal, poderia representar, por exemplo, uma segunda manchete da página, 

ou um box auxiliar a uma notícia, ou ainda, a disposição de um contraponto a partir de 

uma segunda retranca. As subdivisões (que são várias dentro do layout de jornais), dia-

gramadas de maneira a formar conjuntos distintos de informações, formam diferentes 

módulos dentro de uma página e facilitam que o leitor visualize a separação dos conteú-

dos. Isto posto, a partir especialmente da década de 1960, o Diário Popular passou a mo-

dular cada vez mais o conteúdo de suas páginas, como será visto adiante. 

Um dos pontos cruciais do layout de um jornal diz respeito à disposição do nome 

do jornal – marca –, especialmente na composição da capa do periódico, onde habitu-

almente fica disposto no cabeçalho. Larequi (1994, p.62)43 propõe uma tipologia de clas-

sificação para os cabeçalhos das marcas nas capas de periódicos a partir de sua 

apresentação, como: (a) inovadoras: fazem uso de cor e iconografia integradas à tipogra-

fia. Usam até mais de duas cores, e não raro aplicam cores que remetem às bandeiras de 

seus países, como USA Today e Liberation; (b) tradicionais: ocupam um espaço mais dis-

creto do que as anteriores, geralmente centralizado no topo da página, aplicadas geral-

mente em preto, como visto no The Times e no Le Monde; (c) as redesenhadas: com 

soluções intermediárias, geralmente usam tipografia moderna, ocupando geralmente me-

nos espaço que o primeiro grupo, porém mais destacado que o segundo. Quando faz uso 

de elementos iconográficos, geralmente não os funde de maneira efetiva ao logotipo, apre-

                                                   
43 A partir de LALLANA, Fernando. Las cabeceras de prensa diaria. Revista Telos, n.21, 1990. 
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sentando-se de forma mais discreta. Para Caldwell e Zapaterra (2014), a marca da publi-

cação estabelecerá sua identidade, transmitindo aos leitores seus valores (mais tradicio-

nais ou mais arrojados) e ao mesmo tempo destacando a capa do periódico diante de seus 

concorrentes na banca, por exemplo. Ao mesmo tempo, a marca, em relação ao layout da 

capa do jornal será responsável por transmitir ao leitor a familiaridade necessária para 

que ele mantenha seu vínculo com o periódico. O reconhecimento da marca de um perió-

dico por parte de seu público é vital para sua manutenção. 

A tipografia é a espinha dorsal do design de periódicos (CALDWELL; ZAPA-

TERRA, 2014). Com o passar do tempo, e a partir de diferentes autores, ela recebeu dife-

rentes classificações, algumas pautadas por métodos de produção, outras pelo 

desenvolvimento histórico do desenho dos tipos, outras ainda pelas características com-

positivas de cada um de seus caracteres. Ferlauto (2000), por exemplo, toma por base a 

classificação europeia, que divide os alfabetos em humanistas, old style (estilo antigo), 

transicionais, modernos, serifas retas (slab serif), sem serifa e displays. Ele cita, ainda, a 

classificação norte-americana44, que apresenta algumas variações em relação ao modelo 

europeu. 

Já Lupton (2006) baseia-se na classificação proposta a partir do século XIX pelos 

impressores que buscaram analogias entre a história da arte e o ofício tipográfico, o que 

resultou no seguinte sistema: letras humanistas (intimamente ligadas à caligrafia e ao 

movimento da mão), transicionais e modernas (ambas mais abstratas e menos orgânicas). 

Tal classificação, de acordo com Lupton45 (2006, p. 42), corresponderia, a grosso modo, 

aos períodos Renascentista, Barroco e Iluminista da história da arte e literatura. Com o 

tempo, ao longo dos séculos XX e XXI, tal classificação foi subdividida da seguinte ma-

neira: humanistas, transicionais, modernas, egípcias, sem serifas humanistas, sem serifas 

transicionais e sem serifas geométricas. Tal divisão aproxima-se daquela proposta por 

Bringhurst (2005)46, que também partindo de uma perspectiva histórica apresenta a se-

guinte divisão: renascentista (séculos XV e XVI), barroca (século XVII), neoclássica (sé-

culo XVIII), romântica (séculos XVIII e XIX), realista (século XIX e início do século XX), 

modernista geométrica (século XX), modernista lírica (século XX), pós-moderna (final 

do século XX e início do século XXI). 

                                                   
44 Para mais, consultar: FERLAUTO, Claudio. O tipo da gráfica e outros escritos. São Paulo: Edições 
Cachorro Louco, 2000. 
45 Para exemplos e complementação, ver LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: guia para designers, escri-
tores, editores e estudantes. Trad. André Stolarski. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 
46 Para maiores detalhes acerca da perspectiva adotada por Bringhurst cabe consultar seu clássico, Ele-
mentos do estilo tipográfico, lançado em sua terceira edição pela Cosac Naify, em 2005. 
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Uma vez que não é intenção desta pesquisa a discussão acerca da categorização 

tipográfica, ainda que apontadas algumas referências que se detêm em maior ou menor 

grau a tal aprofundamento teórico, parte-se aqui para a classificação simplificada dos 

O’Grady (2008), que distinguem as tipografias editorialmente empregadas em termos de 

estilo entre aquelas de texto (com e sem serifas47), apropriadas para leitura e amplamente 

utilizadas em grandes quantidades de texto impresso e as display (também chamadas de 

tipos fantasia), utilizadas decorativamente, como a própria nomenclatura sugere, que de-

vem ser usadas com cuidado por conta de sua baixa legibilidade (Figura 32). Ao longo do 

século XIX, as fontes fantasia eram largamente utilizadas para dar destaque a anúncios 

nos jornais, que contavam então com possibilidades muito restritas de reprodução de 

imagens. 

Figura 32: As fontes display (ou fantasia) e as fontes de texto. 

 

Fonte: O’Grady, 2008, p. 124. 

Figura 33: A espessura do desenho das letras afeta drasticamente sua legibilidade. 

 

Fonte: O’Grady, 2008, p.121 

Retomando os parâmetros de legibilidade e leiturabilidade, cabem aqui algumas 

considerações. De acordo com O’Grady (2008), a relação entre a forma do tipo (traço 

preenchido do desenho da letra) e sua contraforma (os vãos ou ocos48 em branco que se 

formam a partir do traçado) influencia diretamente em seu grau de legibilidade. Assim, 

                                                   
47 As famílias tipográficas sem serifas são tratadas ao longo deste trabalho também como bastonadas. 
48 De acordo com Lupton (2006). 
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tipos com um traçado muito fino (ou light, conforme nomenclatura amplamente adotada) 

em relação aos vãos que formam tendem a ser menos legíveis, pois proporcionam pouco 

contraste em relação ao fundo. Em contrapartida, letras com um traçado muito espesso 

(como as extrabold), formando ocos muito pequenos, tendem a ser muito pesadas visual-

mente, e não raro (ainda mais ao se considerar o ganho de ponto da impressão), fecham 

a forma, dificultando sua identificação. O ideal, nesse sentido, é o uso de espessuras nem 

muito espessas, nem muito finas (Figura 33). 

No que tange à escala, outro fator que afeta diretamente a legibilidade do texto, 

esta se dá em relação a algumas proporções que podem ser identificadas a partir da Figura 

34. Parte-se da proporção da “altura x”, ou seja, da altura do x minúsculo de determinada 

família tipográfica e sua relação com as ascendentes e descendentes, a partir da linha de 

base. No caso de ascendentes curtas, comumente, gera-se confusão na identificação de 

letras como “b” e “d”. Famílias cuja altura x são maiores em relação a ascendentes e des-

cendentes tendem a parecer maiores e, consequentemente, têm maior legibilidade em 

corpos menores. Outro ponto que deve ser salientado é que, para fins de alinhamento 

visual, algumas letras arredondadas (como o “p” e o “a”) são dispostas um pouco abaixo 

da linha de base, para que mantenham o equilíbrio ótico em relação às demais. 

Figura 34: Os parâmetros de escala tipográfica. 

 
Fonte: O’Grady, 2008, p.122. 

Ainda sobre escala, a proporção da largura pela altura do tipo também afeta a legi-

bilidade. As tipografias estendidas (extended) são mais largas do que altas, e tendem a ter 

um peso visual maior. As condensadas (ou narrow, como também são chamadas) são 

mais verticais, e muitas vezes as hastes que formam cada letra podem ser confundidas. O 

grau de deformação do desenho do tipo afeta o seu reconhecimento por parte do leitor. 

Os O’Grady (2008) defendem que um equilíbrio entre a largura e a altura do desenho do 
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tipo são o ideal para manter o texto legível. O peso ótico da forma, se ela for utilizada em 

modo light (“fino”), regular ou bold (negrito) também vai ter influência nesse aspecto, 

sendo preferíveis para garantir a legibilidade os tipos regulares, sem maiores deformações 

vertical ou horizontalmente (Figura 35). 

Já em termos de leiturabilidade, o primeiro parâmetro a ser considerado é o tama-

nho do tipo. De acordo com O’Grady (2008), o tamanho de texto ideal varia entre 9 e 12 

pontos, dependendo do desenho da família empregada. A diferença percebida visual-

mente entre os tipos que têm a altura x maior (e que consequentemente parecem maiores) 

pode ser visualizada na Figura 36. 

Figura 35: Desenhos muito estendidos ou muito condensados afetam negativamente a legibilidade. 

 
Fonte: O’Grady, 2008, p.123 

Figura 36: As famílias tipográficas com maior altura-x parecem relativamente maiores. 

 

Fonte: O’Grady, 2008, p. 125. 

O leading (ou espaçamento entrelinhas) é outro fator que influencia drasticamente 

na leiturabilidade. Textos com pouco espaçamento entrelinhas tendem a “acavalar”, ou 

seja, as linhas parecem amontoar-se, dificultando a leitura. De outro lado, leadings muito 

grandes também atrapalham, gerando uma distância indesejada entre as linhas de texto, 

o que dificulta ao leitor identificar onde termina uma linha e começa outra. O espaça-

mento entre um par de letras (kerning) e de cada uma delas em relação às palavras, linhas 

ou parágrafos (tracking) é outro fator que influencia na leiturabilidade. Espaçamentos 
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mal calculados ou exagerados (para mais ou para menos), da mesma maneira que o lea-

ding, tendem a gerar o acavalamento do texto ou uma separação ótica indesejada entre 

caracteres que deveriam ser percebidos juntos, de acordo com O’Grady (2008). 

Por fim, o alinhamento dos blocos de texto também influencia na leiturabilidade. 

De acordo com O’Grady (2008), graças ao sentido ocidental de leitura, de cima para baixo 

e da esquerda para a direita, ocorre a tendência de processar mais rapidamente a leitura 

de textos alinhados à esquerda. Grandes volumes de texto centralizados ou alinhados à 

direita tendem a prejudicar sua leiturabilidade, pois se perde a referência do começo da 

linha. Ainda que o texto justificado - tradicionalmente utilizado na diagramação de jor-

nais - também mantenha a referência do começo da linha de acordo com o sentido de 

leitura ocidental, os autores salientam que, se o texto não for adequadamente disposto 

(com uso de hifenização e um tamanho de texto proporcional à largura da coluna), pode 

gerar espaços inconsistentes entre as palavras e alterar o tracking do texto, gerando os 

“rivers of white” ou caminhos de rato, como são tradicionalmente chamadas as linhas 

irregulares formadas pelos espaços exagerados entre palavras (Figura 37). 

Figura 37: O texto justificado (D), sem hifenização correta, gera espaços incômodos ao olhar. 

 

Fonte: O’Grady, 2008, p.129 

Destarte, todas as noções explicitadas acerca da tipografia devem ser utilizadas no 

projeto gráfico de jornais de forma a facilitar a compreensão do conjunto de informações 

(ou da página) e uma das maneiras mais eficientes de conduzir o olhar do leitor é por 

meio do estabelecimento de uma hierarquia informacional bem definida, aplicada a dife-

rentes níveis de texto jornalístico. 

Quanto a estes níveis, tem-se a manchete, que é responsável por estabelecer o pri-

meiro vínculo com o leitor, e de acordo com Caldwell e Zapaterra (2014), mostra-se tão 

importante na persuasão do leitor quanto o layout da página. As autoras reforçam que 

“tamanho apropriado, posicionamento e tratamento são vitais. Isso é particularmente 

verdade em um jornal baseado em texto, que pode não dispor do luxo de ter imagens com 

as quais atrai o leitor para a compra” (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014, p. 87). Quanto 
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aos títulos das páginas internas, geralmente expostos em tamanho superior ao do corpo 

do texto, nem sempre são elaborados no momento em que a diagramação da página está 

sendo feita (não raro, o editor “titula” a página em um momento posterior ao da diagra-

mação). Mas cabe ao designer estabelecer o espaço que ele vai ocupar dentro do layout, 

já que sua disposição e proporção ditarão o contraste e o grau de importância de cada 

título dentro do layout da página, definindo a hierarquia eficiente (ou não) do conjunto 

de informações disposto. 

As “linhas-finas” ou linhas de apoio são geralmente apresentadas após a manchete 

e são responsáveis por dar-lhes o “tom” da matéria servindo como “uma ponte ou link, 

textuais e visual, entre a manchete e o corpo do texto. Como tal, devem contextualizar a 

manchete, mas também, resumir e vender a matéria para o leitor de um modo conciso e 

interessante” (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014, p. 87). É importante, segundo as auto-

ras, tentar pensar em um certo padrão visual para a apresentação desse tipo de informa-

ção para evitar o risco de resultar em um layout inconsistente. 

Ao se lidar com conteúdos mais extensos, como reportagens longas, há que se en-

contrar subterfúgios para proporcionar pausas na leitura e tornar a apresentação da pá-

gina menos densa e mais atrativa ao leitor. Um deles é o uso de olhos de destaque, 

exibindo um trecho extraído diretamente do corpo do texto, ou ainda, um trecho resu-

mido (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014). Não raro, os jornais dão a citações destacadas 

por entrevistados, por exemplo, a forma de olhos de destaque, apresentados entre aspas 

e com créditos. Outra maneira de gerar pausas e subdividir colunas longas é a partir do 

uso de subtítulos (ou “cross-heads”). Eles ajudam o leitor a se encontrar diante de conte-

údos muito longos, além de indicarem comumente um aspecto particular do texto (ou um 

contraponto ao que é dado no corpo principal da matéria), facilitando que o leitor retome 

uma leitura interrompida, por exemplo (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014). 

As linhas de crédito, que durante muito tempo não apareciam nas páginas dos jor-

nais, são tratadas de maneira distinta pelos diferentes tipos de publicação. Caldwell e Za-

paterra (2014) ressaltam que as revistas, por exemplo, costumam ressaltá-las, 

especialmente se o colaborador em questão for alguém de renome. Já os jornais, que fo-

cam antes no conteúdo das notícias, costumam ser mais discretos nesses casos, apresen-

tando créditos menores ao final do texto, diferente do que ocorre, por exemplo, na 

apresentação de uma reportagem especial, quando a autoria costuma vir destacada logo 

no início da matéria. Outra diferença de tratamento costuma ser dada ao conteúdo pro-

duzido localmente pelo jornal (que costuma destacar o membro da equipe responsável 
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pela produção), daqueles conteúdos que são oriundos, por exemplo, de agências de notí-

cias contratadas. Já o crédito das imagens é geralmente disposto bem próximo das mes-

mas, em tamanho reduzido, no canto superior ou na lateral das mesmas. A exceção a essa 

regra se dá apenas quando o fotógrafo é alguém de destaque ou um colaborador especial. 

Nesses casos, geralmente, seu nome é disposto junto à linha de crédito no início da maté-

ria. 

O corpo do texto é geralmente o elemento textual mais “neutro” no conjunto de 

informações contido na página. Porém, ele deve corresponder às expectativas do leitor 

(CALDWELL; ZAPATERRA, 2014), que já percorreu diferentes níveis de informação até 

chegar ali. Deve manter-se, portanto, relevante e substancial, ainda que as tendências 

atuais se encaminhem para textos cada vez mais enxutos. Outrossim, a escolha tipográ-

fica, que deve alinhar-se à marca e à identidade do jornal, deve estar atenta ainda a crité-

rios projetuais que garantam sua legibilidade e leiturabilidade, e a proporção do corpo do 

texto e sua disposição ao longo das colunas, não raro, exige ajustes de kerning (espaço 

entre pares de letras) e tracking (espaçamento entre letras e palavras) para garantir a 

fluidez das linhas e a leitura sem grandes interrupções. As colunas devem ser estreitas o 

suficiente para facilitar a leitura, mas não tanto a ponto de gerar corredores de espaço em 

branco entre as palavras (os indesejáveis “caminhos de rato”) que deixam a leitura trun-

cada (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014; O’GRADY, 2008). O uso de capitulares, com 

maiúsculas iniciais destacadas, que contemporaneamente tem caído em desuso no que 

diz respeito aos jornais, também tem uma função em termos de hierarquia e disposição 

dos conteúdos. Além de marcar o começo de uma matéria (geralmente mais longa/espe-

cial, ou a principal da página), subdivide o bloco de texto, impedindo que as colunas se 

tornem “blocos cinza monótonos” (CALDWELL; ZAPATERRA, 2014, p. 117). 

As legendas geralmente funcionam como uma ponte entre o corpo de texto e as 

imagens, e sua disposição é um elemento importante no layout da página. Sempre próxi-

mas e, por vezes, até mesmo sobrepostas às imagens, podem ser estendidas e acrescenta-

rem informações adicionais ao texto. “As legendas em jornais são tratadas como matéria 

factual e raramente se desviam de uma descrição simples da imagem associada” (CAL-

DWELL; ZAPATERRA, 2014, p. 120). 

Outro elemento fundamental são as imagens que, de acordo com Caldwell e Za-

paterra (2014, p. 121), “são um elemento visual chave em uma página e sua relação com a 

matéria é fundamental para o design. O texto é conduzido pela imagem ou a imagem ilus-

tra a matéria; em ambos os casos, o importante é criar um diálogo entre texto e visual”. 
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Para as autoras, a fotografia pode funcionar por si só como uma narrativa visual, contando 

uma história. A maneira como ela é tratada e manipulada (com uso de recortes, variações 

de enquadramento, justaposição junto a outras imagens, combinada de diferentes manei-

ras em relação ao texto e a outras imagens) pode alterar drasticamente o significado da 

mensagem transmitida, ampliando ou reduzindo seu sentido (O’GRADY, 2008). En-

quanto em revistas a fotografia predomina sobre o texto, nos jornais, ela é muito mais 

usada para dar suporte ao texto (CALDWELL; ZAPATERRA, 2008). 

Sobre o uso da ilustração em jornais, diz Mark Porter a partir de sua atuação junto 

ao The Guardian, que “ela sempre foi uma parte importante da mistura visual do jornal” 

(CALDWELL; ZAPATERRA, 2014, p. 103). Muitas vezes, utilizada para expressar um 

conceito ou sentimento - não raro, ilustrações acompanham colunas ou textos literários 

no jornal -, costuma ter um caráter mais subjetivo em seu uso editorial, em contraste com 

a fotografia que, geralmente, é usada de forma mais figurativa e documental nos periódi-

cos. Por vezes, de maneira mais pragmática, a ilustração pode ser utilizada quando não 

há uma fotografia suficientemente boa para acompanhar determinada matéria (Caldwell; 

Zapaterra, 2014), ou quando o conteúdo é impactante demais para que seja representado 

literalmente por meio da fotografia. 

Os elementos gráficos de apoio, como fios, quadros e boxes geralmente proporci-

onam destaques ao longo da página, e não raro, indicam a apresentação de informações 

adicionais ao texto principal. Podem também destacar o conteúdo editorial em relação 

aos anúncios, quando ambos dividem a mesma página. Tradicionalmente, os jornais mais 

antigos apresentavam fios separando absolutamente todas as colunas de texto da página, 

o que gerava uma mancha gráfica mais pesada e densa. O texto disposto em janelas e 

caixas destacadas é geralmente mais ágil, curto, de caráter factual, e os elementos gráficos 

de apoio “dividem o texto contínuo em listas, itens e assim por diante” (CALDWELL; ZA-

PATERRA, 2014, p. 88), tornando-os mais atrativos visualmente. 

Todos estes elementos constituem o projeto gráfico de jornais, que é assim desen-

volvido para criar a identidade gráfica de uma publicação ao longo do tempo. A diagra-

mação, por sua vez, apropria-se deste projeto a cada edição, lidando com conteúdos que 

se alteram e atualizam, com outros em menor número que permanecem. O layout de-

pende de princípios de composição, que se ancoram sobretudo na hierarquia baseada 

no contraste. Para Lupton e Philips (2008, p. 115), a hierarquia “pode ser simples ou com-

plexa, rigorosa ou flexível, rasa ou extremamente articulada. Qualquer que seja a aborda-

gem, a hierarquia emprega marcas claras de separação para sinalizar a mudança de um 
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nível a outro”. Ela pode ser expressa, por exemplo, na subdivisão do sumário de um livro, 

ou, como interessa a este trabalho, nos diferentes níveis de informação constantes em 

uma página de jornal. O contraste é um fator importante para determinar uma hierarquia 

clara, e nesse sentido, a diferença de escala entre os elementos da página pode ser res-

ponsável por ditar o grau de importância que cada um tem naquele contexto. De acordo 

com Lupton e Phillips (2008), quando os elementos de um projeto têm todos a mesma 

proporção - ou grau de importância - o conjunto se torna monótono e a composição, es-

tática. Assim, nas páginas de um jornal, ou na sua capa, é importante que a foto principal 

seja apresentada em um tamanho maior que as secundárias, ou que uma manchete se 

destaque em termos de proporção das demais chamadas. Em resumo, segundo O’Grady 

(2008, p. 105), a hierarquia “se refere à ordenação de elementos pictóricos e tipográficos 

de forma que o observador possa rapidamente absorver e entender sua importância rela-

tiva”49. 

A forma gráfica dos jornais, portanto, está associada a princípios que regem a ati-

vidade jornalística e a contextos históricos que as circunscrevem, como buscou-se abor-

dar até aqui. Entende-se que no desenvolvimento das práticas de planejamento gráfico, a 

dimensão tecnológica é um fator fundamental que incide na forma final do produto. A 

seguir busca-se situar especificamente mudanças tecnológicas, avanços e especializações 

relacionadas também à mão-de-obra e às funções exercidas por diferentes profissionais 

no Diário Popular, para assim reconstituirmos elementos fundamentais que orientaram 

o desenvolvimento de processos relacionados ao design de nosso objeto de estudo.  

3.3 O Diário Popular: tecnologias e profissionais 

Mesmo que nunca tenha assumido uma posição de vanguarda em relação à sua con-

figuração gráfica, o jornal sempre fez questão de expor, ao contar sua história, dados so-

bre suas condições de produção. Acerca da infraestrutura empregada, a edição 

comemorativa de 94 anos afirmava que, desde sua fundação, o jornal “estava bem equi-

pado tipograficamente. Seus tipos (letras) eram variados, de bonitos desenhos, prevale-

cendo os grifos e góticos. A composição era totalmente à mão” (DIÁRIO POPULAR, 

16/08/1984, p. 2). Na mesma edição, o jornal afirmou ter “nascido” com uma boa gráfica, 

o que se explica de tal forma: 

No ano de 1893, menos de três anos após a fundação, o DIARIO já se dava ao luxo 
- luxo sim, para a época - de imprimir pelo moderníssimo processo de clicheria. 

                                                   
49 Do inglês “refers to the ordering of pictorial and typographic information sets so that the viewer can 
quickly gain an understanding of their relative importance” (tradução nossa). 
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Eram estampadas gravuras principalmente na ilustração de “reclames”, como 
eram chamados os anúncios publicitários (DIÁRIO POPULAR, 16/08/1984, p.4). 

Em 1893, Theodósio Menezes, que havia vendido o jornal a membros do partido 

republicano poucos meses após sua fundação, voltava à direção do jornal, tendo João 

Moura na gerência. Ele permaneceria na direção até meados de 1894, quando saiu defi-

nitivamente para fundar A Opinião Pública (1895). Desta vez sim, de acordo com a edição 

de 1984, parece ter saído brigado com a direção do Diário, que sequer mencionou sua 

morte, ocorrida em 1898. Mas a história do Diário e da Opinião Pública voltaria a se cru-

zar, décadas depois, em 1945, quando o DP comprou o vespertino. 

No que tange às condições de produção, apesar de não haver registro impresso do 

modelo da impressora usada à época da fundação do jornal, tal edição menciona que acre-

ditava tratar-se de uma unidade plana de nome Platina, conforme já citado, com duas 

superfícies planas que se juntavam sob pressão (DIÁRIO POPULAR, 16/08/1984). Tais 

máquinas se apresentavam em duas opções. Uma chamada Cofre Plano, bem mais primi-

tiva, remontava-se à época de Gutenberg. A segunda, um modelo vertical que permitia 

uma impressão de maior qualidade, chamada Minerva. Acredita-se que o DP fazia uso 

dessa segunda, pois mesmo após quase cem anos (à época da edição de 1984, e ainda hoje, 

mais de 125 anos depois), a nitidez das páginas impressas àquela época se mantém, em 

maior ou menor grau. A Minerva permitia um entintamento distribuído por rolos, mais 

homogêneo e com resultados mais nítidos, o que talvez justifique a manutenção dos 

exemplares por tanto tempo, mesmo em condições climáticas adversas, como a umidade 

recorrente na cidade de Pelotas. O texto reforça que, ao longo do tempo, diversas máqui-

nas e inúmeras famílias tipográficas foram usadas na composição do jornal, e que, por 

volta de 1920, era impresso por máquina plana, provavelmente uma Duplex, mantida até 

a fase da rotativa (DIÁRIO POPULAR, 16/08/1984). 

Acerca da infraestrutura e das condições de impressão, na edição centenária, o jor-

nal afirmou mudar de sede a partir da década de 1922 (Figura 38), e abordou ainda que: 

"Na mesma ocasião, adquiriu máquinas de impressão, motores, tipos móveis e utensílios 

diversos, bem assim duas linotipos, material que pertenceu ao então extinto jornal A Ma-

nhã, de Porto Alegre" (DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990, p.10). Aliás, com este texto, es-

clarece-se um impasse. Até 1988, o jornal divulgava que a linotipia só passara a fazer parte 

do contexto de produção do Diário a partir de sua segunda fase, em 1938. Porém, na edi-

ção centenária, o jornal divulgou dados extraídos de notícia publicada a 29/10/1922 no 

jornal O Arauto, em que era dito que o DP, como resultado das recentes aquisições, lan-

çara edição de 6 páginas "quase toda trabalhada com as linotipos que acaba de adquirir 
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em Porto Alegre" (DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990, p. 10). Com isso, entendeu-se que 

duas linotipos pretensamente adquiridas em 1938, no retorno às atividades do jornal, não 

foram as primeiras. De qualquer maneira, a aquisição do novo maquinário foi compro-

vada em anúncio, publicado no próprio Diário em 24 de outubro de 1922 (Figura 39), e 

recuperado durante a fase de pré-análise desta pesquisa.  

Figura 38: Fachada da sede da Rua XV de Novembro, ocupada até hoje pelo jornal. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990. Acervo BPP. 

Figura 39: Anúncio da venda de equipamentos, logo após mudança para a nova sede.  

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 24/10/1922. Acervo da BPP 

No retorno às atividades, em julho de 1938, conforme já citado, as possibilidades 

de reprodução de imagem foram exploradas ao máximo, com o lançamento do novo pro-

jeto com ênfase na fotorreportagem, encabeçado por Pedro Campos. Prova disso foi o au-

mento expressivo no número de imagens na edição de 1940 em relação à década anterior. 
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Nesta nova configuração, era citado o papel importante de Ramão Barros, fotógrafo do 

jornal, que em 1938 assinava suas fotos, inclusive compostas em blocos, fato inédito até 

então, que será citado nas análises a seguir. Contudo, cabe salientar que, ao longo da edi-

ção de 1940, o nome do profissional já não aparecia mais junto de sua produção. 

Em 1954, já eram quatro linotipos, em 1976, passariam para cinco máquinas até 

atingir, entre os anos de 1978 a 1984, um total de dez linotipos utilizadas ao mesmo 

tempo. A mesma edição comemorativa que inaugurou o processo de impressão em offset, 

em 1984, ao citar que a história tipográfica do jornal alcançou 94 anos (o maior período 

da história do jornal, até então), explicitava alguns detalhes acerca da produção gráfica 

em tipografia. 

Começando com caracteres móveis metálicos - aço e cobre, as bandejas, galés, 
caixilhos e ramas, movimentava dezenas de trabalhadores em torno das caixas de 
tipos. Componedores nas mãos, eles compunham, letra por letra, milhares de pa-
lavras de texto. O progresso tipográfico foi lento [...] Milhares de tipógrafos, em 
todo mundo, viveram e morreram sem constatar qualquer avanço técnico (DIÁ-
RIO POPULAR, 16/09/1984, p.3). 

O texto buscou ressaltar a importância da dimensão tecnológica para a história do 

DP, citando quatro profissionais ligados à produção gráfica do jornal até então. Cabe a 

menção por serem atividades geralmente relegadas a segundo plano. Ao longo das edições 

comemorativas, conforme se referiu anteriormente, quando se encontravam destacados 

os papéis de profissionais, geralmente se tratavam de membros da diretoria, redatores, 

funcionários da redação. Desta vez, eram citados profissionais da produção, componedo-

res ou operadores de máquinas. 

A primeira citada foi Dona Mimi, ou Tia Mica, como era chamada Noemy da Silva. 

É creditada a ela a função de primeira tipógrafa do Rio Grande do Sul. Começou a profis-

são em 1934, no jornal O Tempo de Rio Grande, tendo sido transferida pelo sindicato 

daquela cidade para as oficinas do A Opinião Pública em 1943. No final do mesmo ano, 

com a venda daquele jornal ao DP, foi admitida com todos os demais funcionários do A 

Opinião pelo Diário. À época da edição de 1984, estava já aposentada havia quatro anos. 

O segundo profissional mencionado é Wilson Louzada, também citado por Aldyr 

Schlee em sua coluna de 1960 (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1960), conforme se abordou 

anteriormente. Especialista na operação e na montagem das máquinas linotipo, ele atuou 

durante mais de 40 anos junto às oficinas, primeiro como operador e depois como mecâ-

nico. Também com mais de quatro décadas de casa, o impressor Afonso Teixeira galgou 

diversos cargos dentro da empresa, começando como auxiliar e chegando a titular. Cabe 

salientar detalhes acerca da função, destacados pelo texto:  
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Talvez por se tratar de trabalho puramente mecânico,ao comando de apenas um 
operador, fala-se pouco da fase acabamento dos impressos, ou seja, da impressão 
final. 

Essa fase é fundamental. Sem ela, o jornal não circula, quer dizer, não chega até 
o seu público. Tratando-se de jornal matutino, como é o caso do Diário Popular, 
o trabalho do impressor pode ser ainda mais exaustivo, pois é realizado sempre 
pela madrugada,às vezes até quatro e cinco horas da manhã (DIÁRIO POPULAR, 
16/09/1984, p.3). 

Depois, foi destacado o papel do fundidor, responsável pelo reaproveitamento do 

chumbo utilizado na composição das linhas nas linotipos. A reportagem citou nesse cargo 

Adriano Carvalho e finalizou o texto ressaltando a importância dos clichês, que permitiam 

a reprodução de imagens, cada vez com mais qualidade a partir da utilização da retícula 

em pontos. Ainda em termos de infraestrutura, a edição comemorativa de 1984 reforçou 

ainda que o jornal, atrasado em relação “aos tradicionais brasileiros”, só passou a fazer 

uso da Marinoni rotativa a partir de 1940. A máquina imprimia oito páginas standard 

por vez, perfazendo seis mil exemplares por hora. Ela funcionaria até 1984, quando deu 

lugar à “moderna Goss Community offset”, que imprimia 16 páginas em formato tabloide, 

agora pelo sistema offset, produzindo 14 mil exemplares/hora (DIÁRIO POPULAR, 

16/08/1984, p. 2). 

A “velha Marinoni” é também citada por Aldyr Garcia Schlee em sua coluna, “Diário 

de 7 Dias”, publicada na edição de aniversário do Diário de 1960 (DIÁRIO POPULAR, 

27/08/1960). Nessa oportunidade, inclusive, foi feita pela primeira vez uma recuperação 

histórica em relação às condições de produção e à equipe do jornal. Ali, além de mencio-

nar nominalmente diversas personalidades relevantes na história do DP (de membros da 

diretoria a paginadores, de jornalistas com muitos anos de casa a gráficos impressores), 

o autor cita, ainda, que o Diário Popular contava, em seu aniversário de 70 anos, com 

quase 100 funcionários.  

No que corresponde à composição da equipe do jornal, inclusive, foi feita em 1940 

a primeira menção a esse respeito. Na edição do dia seguinte ao aniversário, como era 

praxe do jornal, foram divulgadas manifestações recebidas por diferentes personalidades 

e parceiros. Naquele ano, ao relatar homenagem da Rádio Cultura, o jornal destacou al-

guns profissionais de sua equipe: o gerente Salvador Hitta Porres e o diretor Pedro Cam-

pos (citados diariamente na capa do jornal), e os redatores Maximiano Cirne (antes 

gerente) e Luiz de Oliveira Vaz. 

A já citada coluna de Schlee de 1960 agregou mais dados acerca da equipe a partir 

dessa época. Vem daí a informação, por exemplo, de que, no ano de 1940, já trabalhava 
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no jornal Wilson Louzada da Silva que, em 1960, já era "ex-linotipista, ex-chefe de má-

quinas, ex-chefe de turma e atualmente superintendente" (DIÁRIO POPULAR, 

27/08/1960). Essa foi a primeira vez que um profissional de fora da redação (ou seja, das 

oficinas) foi citado. Já em 1950, além de Wilson, o próprio Aldyr Garcia Schlee ocupava 

lugar na redação, ainda conforme texto de sua coluna “Diario de 7 dias”. 

A partir da década de 1960, mais nomes passaram a ser citados por Schlee: João 

Alfredo de Souza Lobo (o Lobo), ex-chefe da oficina, ex-tipógrafo, ex-paginador, agora 

redator esportivo e cronista parlamentar (tio de Clayr Rochefort, membro da diretoria); 

Armando Goulart, repórter "ocasional" e tradicional cronista esportivo; Waldemar Cou-

fal, jornalista "veterano"; João Félix Soares Neto, já havia sido repórter de polícia, passara 

a responsável pelo Internacional, fechavam a capa que "conservadoramente" ainda trazia 

o noticiário internacional; Dr. Rohneit, responsável por traduzir as mensagens telegráfi-

cas transformando-as em conteúdo jornalístico; Ruy Queiroz, redator há 5 anos (ex-cro-

nista parlamentar, ex-repórter policial); Wilson Louzada da Silva, administrador da 

oficina (ex-linotipista, ex-chefe de máquinas, ex-chefe de turma e atualmente superinten-

dente), que estava já há 20 anos no jornal. "Monta e desmonta uma linotipo como nin-

guém"; D. Geny (caixa/administrativo); Ony Tavares, paginador, parecia ser o chefe da 

equipe, ex-tipógrafo (em uma fase pré-linotipo do jornal). Percebeu-se que, ainda que 

pontualmente em um texto comemorativo, outros setores do jornal, para além da reda-

ção, ganharam visibilidade, o que não acontecia recorrentemente no dia a dia do jornal. 

Nessa época, ainda era raro encontrar créditos nos textos, e, afora a valorização recebida 

ao final da década de 1930 pelo fotógrafo Ramão Barros, conforme citado, a primeira vez 

que surgiram créditos recorrentes de fotografias foi na edição da década seguinte, de 

1970. 

Além disso, o ano de 1970 foi marcado também pela recorrência de colunistas com 

espaço fixo no jornal. Nesses moldes, surgiram os nomes de Carlos Alberto Mota (Encon-

tro Marcado, coluna social), Enedino Júnior (Discos), Vera Beatriz (coluna social de Rio 

Grande) e Marilia Poliesti (com a coluna Cantinho Infantil). Neste ano, também foi pos-

sível notar o crédito de textos especiais em alusão à comemoração dos 80 anos do jornal. 

Na mesma década, surgia também menção a uma sucursal do jornal em Rio Grande, com 

endereço e telefone também divulgados. Além disso, nota-se um aumento considerável 

na quantidade de material creditado e colunas assinadas, que conforme será explicitado 

nas análises, dão pistas do tamanho da equipe e das funções desenvolvidas pelos diferen-

tes profissionais e colaboradores do jornal. 
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Embora a primeira capa totalmente colorida impressa em quadricromia tenha cir-

culado apenas no dia 07/07/1997, em edição alusiva aos 185 anos de Pelotas, o jornal já 

vinha fazendo experimentações nesse sentido50. Na segunda metade da década de 1960, 

por exemplo, foram empreendidos alguns testes, especialmente em anúncios, mas tam-

bém dando destaque a determinadas seções com cor. Prioritariamente azul (já em 1967), 

mas também com o uso das três primárias em uma mesma edição, em 1969 (Figura 40). 

Na década de 1980, também havia alguns testes. A própria Edição Documento de 1980, 

citada ao longo desta pesquisa, apresentou sobrepondo à diagramação da capa um grande 

carimbo azul (Figura 41). 

Figura 40: Experimentos de cor: em uma mesma edição, o azul, o vermelho e o amarelo. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 12/01/1969. Acervo BPP 

Figura 41: O carimbo azul sobre a capa da Edição documento, em 1980. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 15 e 16/11/1980. Acervo da BPP 

                                                   
50 Tais informações foram coletadas no momento da pré-análise, já citado anteriormente. 
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Na primeira edição após a troca da linotipia pelo offset e com novo formato, em 

1984, mudanças de infraestrutura eram salientadas, conforme texto reproduzido na edi-

ção centenária: 

Inauguramos a nova área industrial desta Empresa e apresentamos o 1º número 
de nosso jornal em menor formato e impressão pelo sistema “off-set”. Queda-se 
em silêncio a velha impressora, de histórica existência, cedendo lugar a moderna 
rotativa Goss Community, norte-americana, enquanto o jornal, de largas dimen-
sões, é transformado em tabloide (DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990, p. 7- 8). 

Ao final da década de 1980, quando da renovação editorial e gráfica encabeçada 

por Bendati, o processo de pré-impressão do jornal já era praticamente todo computado-

rizado e contava com uma fotocomponedora, conforme texto da capa do segundo caderno 

da edição de 1989: 

De 1984 para cá, acompanhando os avanços tecnológicos, o Diário Popular ad-
quiriu impressoras rotativas offset, de procedência norte-americana. A composi-
ção dos textos ocorria já por computação eletrônica, mas por impacto. Hoje o 
Diário Popular ingressa definitivamente em outra etapa de sua história: aciona 
sua fotocomponedora de última geração no país com tecnologia Gepo com 12 ter-
minais de vídeo e todo um conjunto de outras unidades de avançada moderni-
dade (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989, p.1).  

Na contracapa do mesmo caderno comemorativo aos 99 anos do jornal, um anún-

cio de página inteira do próprio fornecedor do sistema de editoração eletrônica demarcou 

a nova etapa (Figura 42). 

Conforme citado anteriormente, em 1997 (Figura 43), o jornal inaugurou a impres-

são de algumas páginas a cores (especialmente capa e contracapa e, em alguns casos, as 

páginas centrais), “graças à aquisição de um moderno equipamento de fotolito eletrônico 

para preto e branco e com separação de cores, inédito na Zona Sul. O serviço foi aberto 

para terceiros e a procura cresce a cada dia. São em média 50 clientes/mês para os quais 

se produzem em torno de nove mil centímetros em filme.” (DIÁRIO POPULAR, 

27/08/2000, p. 67). De acordo com Alessandro Dutra, o funcionário então responsável 

pelo setor, a aquisição agilizou e barateou os custos do processo, que antes era feito em 

Porto Alegre ou São Paulo. A redação, naquele momento, já era totalmente informatizada 

e fazia uso de editoração eletrônica, contando também com novas unidades de impressão 

em offset Goss (DORNELLES, 2004), o que permitiu que o jornal oferecesse serviços a 

outros periódicos e empresas, graças a tal avanço.  
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Figura 42: Anúncio de página inteira da Cia. T. Janér, 
responsável pela manutenção do sistema de editoração 

eletrônica recém-implantado no jornal. 

Figura 43: Primeira capa totalmente impressa em qua-
dricromia pelo DP. 

  

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989). Acervo BPP Fonte: DIÁRIO POPULAR, 07/07/1997. Acervo BPP. 

Ao longo da década de 1990, o DP já era considerado “o jornal diário, em circula-

ção, mais antigo do Estado e o terceiro do Interior em tiragem e circulação” (DORNEL-

LES, 2004, p. 123). Editava uma média de 1200 páginas/mês e contava com uma equipe 

de 40 jornalistas, vinte dos quais formados, dos quais 17 eram repórteres, dois diagrama-

dores e um editor de Cidade. O jornal contava ainda com os serviços de grandes agências 

de notícias como Reuter, France Press, Jornal do Brasil, Estado, entre outras. 

Em dias úteis, o Diário Popular circula com 36 e 40 páginas e, aos domingos, de 
84 a 96 páginas. Possui 13.000 assinantes, vende 3.700 exemplares nos dias úteis 
e 10.700 nos domingos e fornece 300 cortesias, sendo sua tiragem semanal 
d17.000 e a dominical, 24.000. O jornal até o final de 1995 não circulava nas se-
gundas-feiras. Atualmente circula em todos os dias da semana (DORNELLES, 
2004, p.123) 

Em 2002, as condições de produção e circulação do jornal pouco haviam mudado, 

segundo a autora. O número de páginas das edições diárias baixara para 30 páginas em 

média nos dias úteis e cerca de 48 a 50 aos domingos. A tiragem sim, teve um aumento 

mais significativo, pulando de 17 mil para 23 mil exemplares, em média. O número de 

jornalistas formados subiu de 20 para 32 e o corpo de funcionários da Gráfica Diário Po-

pular Ltda. foi de 163 para 240 em quatro anos. 
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Em 2007, o jornal contava novamente com uma sucursal em Rio Grande. Em 

02/10/2007, passou a constar no expediente do jornal a estrutura da equipe de seis jor-

nalistas (incluindo um fotógrafo) que abastecia a redação de Pelotas com notícias especí-

ficas daquela cidade, que possuía, até então, um caderno que circulava exclusivamente lá. 

Com a mudança editorial proposta pelo então editor-chefe Lagranha, a cidade vizinha 

passaria a ter capa e contra exclusivas em sua edição, além de ser contemplada com notí-

cias na recém-criada editoria de “Cidades”, conforme será discutido no capítulo seguinte. 

Em 2009, o texto assinado pelo ex-diretor do jornal, Clayr Rochefort, no caderno 

especial de aniversário, ressaltou os 25 anos da inserção do sistema offset na produção do 

jornal (Figura 36). “Se foram os tipos móveis, a Duplex, a Marinoni; hoje o conjunto mo-

dernizado de rotativas garante agilidade” (DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009, p. 46). De-

pois das duas unidades Goss Community e da dobradeira de mesma marca importadas 

dos Estados Unidos em 1984, ainda de acordo com Rochefort, além dos primeiros com-

putadores e de duas fotocomponedoras que processavam filme e papel fotográfico, 

Seis anos mais tarde, 1990, a empresa importa duas novas unidades do mesmo 
tipo, e por fim, em 1995, adquire também nos Estados Unidos não só outras duas 
unidades, já então com dispositivo especial para impressão a cores, mas também 
um conjunto de pré-impressão indispensável para a produção de fotolitos, mon-
tagem eletrônica de páginas e, enfim, a agilização do processo das diversas frentes 
de trabalho (DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009, p. 46) 

O ano de 2009 foi também o momento em que o jornal formou uma equipe espe-

cífica para gerar conteúdo para a internet, e mais uma vez mudou o expediente do jornal, 

que apresentou também a “Coordenadoria de Web”. Mesmo que tal edição, que compõe 

também a amostra de análise, seja apresentada adiante, cabe salientar que o conteúdo 

online exclusivo se pulveriza entre página específica do Facebook, perfil no Twitter, além 

de um canal exclusivo no Youtube com vídeos produzidos regularmente (e alguns repli-

cados nas demais redes sociais), além do site mais uma vez reformulado (por empresa 

especializada contratada exclusivamente para o projeto51). Era o início da transição para 

a quarta fase do jornal, que teria início apenas em 2016. 

                                                   
51 Cabe salientar que a encomenda da reestruturação do site a uma empresa externa fez com que a equipe responsável 
pelo redesign da edição impressa, formada por componentes da Editoria de Arte do DP, não se envolvesse em nenhum 
aspecto do processo, limitando-se a ceder à tal empresa as marcas dos cadernos e suplementos semanais, além da marca 
do próprio jornal. A alimentação do site com notícias diariamente era feita pela equipe de web composta a partir de tal 
projeto, em que atuava um grupo de jornalistas, sem a presença de nenhum dos designers do jornal. 
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Figura 44: A linha de produção do jornal quando de seu aniversário de 119 anos. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora. 

Em edição conjunta que circulou no final de semana dos dias 4 e 5 de junho de 

2016, o jornal apresentou novas mudanças. Tanto a versão impressa quanto o site foram 

novamente reformulados, as editorias do jornal foram reorganizadas, com a criação de 

novas seções e extinção de alguns cadernos, as edições de sábado e domingo foram con-

densadas em uma grande edição de fim de semana, nos mesmos moldes de Zero Hora 

(ZH). Com o slogan “Você é multi e nós também”, o jornal lançou campanha e um novo 

aplicativo disponível tanto na Apple Store para sistema iOS quanto na Play Store para 

Android. Percebe-se, assim, uma mudança no modo de oferta de conteúdo do jornal aos 

leitores, após mais de 126 anos de uma relação pautada, prioritariamente, pelo suporte 

impresso, o que demarca efetivamente o começo da quarta – e atual – fase do Diário 

Popular de Pelotas. 

Uma vez retomada a história do design de periódicos, ainda que de maneira breve, 

com ênfase na produção nacional, explicitados os elementos do projeto gráfico que são 

utilizados como categorias de análise e apresentado o contexto de produção (em termos 

de tecnologias e profissionais empregados no processo) do Diário Popular, ao longo do 

próximo capítulo trata-se da forma gráfica e editorial do DP.  



 

4 A FORMA GRÁFICA DO DIÁRIO POPULAR 

O presente capítulo apresenta e analisa o Diário Popular em sua forma editorial e 

gráfica, tendo em vista os elementos indicados no roteiro que guiou a coleta de dados 

junto ao corpus, conforme explicitado na introdução da tese. Para tanto, partimos dos 

elementos que denominamos organização editorial – capa, editorias, colunas/seções es-

peciais, suplementos e cadernos especiais –, observando como o jornal apresentou e con-

figurou suas partes ao longo do período analisado. A seguir, passamos à configuração 

gráfica52 – suporte/formato, grid, nome do jornal/marca, tipografia e imagem – quando 

destacamos a apresentação material assumida. A partir destes dados, estabelecemos uma 

avaliação global em relação à identidade do periódico e tensionamos o que detectamos 

em relação aos aspectos que caracterizam o jornalismo local regional. 

4.1 Organização editorial 

4.1.1 Capa 

As capas das primeiras edições do Diário Popular apresentavam poucos destaques 

e diferenciavam-se das demais páginas do jornal, basicamente, pela apresentação da 

marca no cabeçalho do jornal (Figura 45). Pequenas notas, anúncios e o editorial da edi-

ção eram dispostos comumente na capa, especialmente nas duas primeiras décadas. Con-

siderando que a amostra observada é prioritariamente de edições de aniversário, não 

raro, poesias ou textos comemorativos são vistos nas capas das primeiras décadas. Ainda 

                                                   
52 Alguns dados que não conseguimos identificar a partir dos próprios jornais componentes do corpus foram buscados 
junto de Dornelles (1999; 2004) e da pesquisa Methodus (2014). 
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assim, afora pequenas chamadas que mais remetem a cartolas do que a títulos propria-

mente ditos, apenas o sumário da capa de 27/08/1910  e o pequeno destaque comemora-

tivo ao aniversário de 27/08/1920  diferenciaram-se diante da mancha cinza. 

 Figura 45: Capas de 1890 (topo E), 1910 (topo D) e 1920 (abaixo E) do DP. 

  

Na década de 1930, os níveis de informação começaram a se tornar mais evidente-

mente destacados na capa, e as informações apareceram um pouco mais moduladas em 

blocos separados a partir de títulos com destaque, embora algumas vezes (Figura 46) 

ainda fosse difícil verificar onde terminava uma seção e começava outra. A evidência das 

notas internacionais, neste ano apresentadas dentro da seção “Telegrammas” na edição 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 04/09/1890; 
27/08/1910; 27/08/1920. Acervo BPP 
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de 27/08/1931, que ocupou pela primeira vez a capa (e foi apresentada pela última vez 

nesta edição), seria uma constante nas décadas seguintes. 

Figura 46: Na capa da edição de 1931, níveis de infor-
mação mais explícitos não impedem alguma confusão 

em termos de separação de conteúdos. 

Figura 47: Capa do primeiro caderno da edição de 1940. 

  

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1931. Acervo BPP Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1940. Acervo BPP 

A capa de 27/08/1940  (Figura 47) representou uma revolução em termos de dis-

posição de conteúdo. A começar pela profusão de chamadas, uma vez que, além da man-

chete principal, são contabilizadas oito manchetes secundárias, além de mais algumas 

chamadas de menor destaque. O assunto principal, a guerra, toma conta do espaço, che-

gando ao ponto de deslocar a marca do topo da página, como será discutido adiante. O 

grid das colunas é subvertido, o que cria blocos de informações distintos. Por fim, e não 

menos importante, o uso de fotografia, que vinha sendo enfatizado desde o retorno do 

jornal à atividade, em 1938, teve caráter inédito nas capas do DP até então. Isso porque, 

apesar de as edições históricas enfatizarem as edições de cunho fotojornalístico  a partir 

do retorno das atividades do jornal (motivo pelo qual a edição de 27/08/1938 foi inserida 

no corpus de análise), a capa de aniversário daquele ano não apresentou qualquer ima-

gem. Houve, contudo, a publicação de 5 fotos na contracapa (quatro delas dispostas em 

bloco logo abaixo da manchete, ocupando quatro colunas de largura), assinadas por Ra-

mão Barros, com a marca “Globo Pelotas”, algo inédito até então). As imagens acompa-

nhavam  a notícia que ocupava quase toda a contra, que dava conta de um incêndio em 
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uma fábrica de óleo da cidade. A novidade das fotografias assinadas, ainda que não na 

primeira página do jornal, em 27/08/1938, não seria repetida em 27/08/1940. 

A capa da edição de 27/08/1950 (Figura 48) seguiu dando destaque a notícias in-

ternacionais. A edição, com 46 páginas53, foi dividida em seis cadernos, cada um com nu-

meração própria e capas individuais. Como acontecia já há algum tempo, nada na capa 

do caderno principal remetia-se ao aniversário do jornal. Um pequeno editorial na página 

3 do primeiro caderno ressaltava a trajetória do periódico e ficava restrito à contracapa 

deste mesmo caderno, inclusive, com a utilização da marca e das informações secundárias 

recorrentes em todas as edições. A disseminação de chamadas de diferentes proporções 

apresentou diversos níveis de hierarquia, além de dispor também anúncio de destaque na 

capa. As duas fotos, referentes à guerra, tinham proporções tímidas em relação à mancha 

gráfica, e a marca do jornal voltou a ocupar o topo da capa. 

Figura 48: Capa da edição de 1950. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1950. Acervo BPP 

Em 27/08/1960, a capa destacava (ainda) assuntos internacionais. A divisão da 

edição em sete cadernos era apresentada em sumário ocupando uma coluna inteira. 

Anúncios no rodapé da página completavam a capa mais tradicional do primeiro caderno 

(Figura 49). O aniversário do jornal foi assunto de capa do segundo caderno, com layout 

                                                   
53 Percebe-se que nem sempre a manutenção de múltiplos de 4 páginas foi mantida ao longo do período em que o jornal 
circulou em formato standard, que permite o corte da folha individual, sem dobra. 
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diferenciado, uso de ilustração simples, porém, proporcionando grandes espaços em 

branco, algo incomum no jornal (Figura 49). Os demais cadernos também possuíam sub-

capas, apresentando a marca do jornal em menor proporção e pulverizando a atenção do 

leitor com diferentes níveis de informação.  

Figura 49: Capa do primeiro e do segundo cadernos da edição de 1960. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1960. Acervo BPP.   

A capa de 27/08/1970 (Figura 50) começou a apresentar uma distribuição que re-

mete aos jornais mais contemporâneos. Apesar de o foco seguir sendo o das notícias in-

ternacionais, como era praxe na época, as imagens aumentaram, em número e proporção 

na página, e fez-se uso do formato conhecido como “foto-legenda”, em que um texto um 

pouco maior do que o das legendas tradicionais acompanhava as fotografias. Também se 

fez uso, como na década anterior, de uma espécie de roteiro/sumário para situar o leitor 

por meio de seus quatro cadernos. A hierarquia da informação em relação às diferentes 

chamadas tornou-se mais clara, e o aniversário do jornal foi destacado por meio do fac-

símile da capa de sua primeira edição. Cumprimentos de autoridades pela passagem do 

aniversário do jornal completavam o pé da página, o que viria a se tornar usual nas déca-

das seguintes. 

A capa de 27/08/1980 (Figura 51) apresentou coluna assinada, notícias internaci-

onais (destacadas pela manchete) nacionais e estaduais. Fez-se uso de fotos (especial-

mente no formato de “bonecos” de diversas autoridades que destacam o aniversário do 
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DP na Assembleia Legislativa do Estado) e poucos níveis de informação no que tange à 

quantidade de chamadas secundárias. As comemorações pelo aniversário do jornal ti-

nham ênfase na contracapa, usando manchete com foto e mais três chamadas com texto 

sobre o assunto, além de notícias regionais e locais. 

Figura 50: Capa da edição de 1970. Figura 51: Capa de 1980. 

  

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1970. Acervo BPP Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1980. Acervo BPP 

Em 16/09/1984, ano em que o jornal mudou drasticamente suas dimensões vol-

tando ao formato tabloide depois de quase um século circulando em standard, apresen-

tou-se com uma sobrecapa além da capa tradicional. Ali, foi exclusiva a referência ao 

aniversário de 94 anos, ao novo formato e ao novo método de impressão, mediante um 

selo que acompanhava a edição como um todo (Figura 52). Ao longo de 10 cadernos mais 

um de classificados, foram diversas as subcapas, tratando de cultura, história, economia, 

entre outros assuntos, apresentadas em um espaço que ocupava metade da capa do ca-

derno principal. Esta, ainda, mencionava o expressivo número de 188 páginas da edição, 

trazendo manchete com ênfase local e mais duas chamadas com foto (uma de âmbito es-

tadual e outra internacional), além de chamada destacada de Polícia e anúncios na base 

da capa. Elementos gráficos de apoio como boxes e fios de bordas arredondadas reme-

tiam-se ao novo desenho da marca do jornal. 
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Figura 52: Sobrecapa (E) e capa do caderno principal da edição de 1984. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo BPP. 

Conforme explicitado anteriormente, a partir da edição de 27/08/1989, quando foi 

lançado o novo projeto editorial e gráfico encabeçado por Bendati, a capa passou a chamar 

os principais assuntos da edição, fossem eles de ordem internacional ou local, subver-

tendo a prática das décadas anteriores de dar destaque prioritário ao noticiário interna-

cional na manchete de capa.  

Já na capa da antevéspera do aniversário que marcava o começo do novo projeto, 

a explicação (DIÁRIO POPULAR, 25/08/1989): 

Ao leitor 

Como o leitor do Diário Popular está observando, há três semanas o Jornal 
vem introduzindo alterações gráficas e editoriais, dentro dos conceitos mais mo-
dernos do jornalismo, de acordo com a atual tendência mundial. Este replaneja-
mento, que ganhará maior destaque a partir da edição de domingo, dia em que o 
DP comemorará 99 anos, ainda terá ajustes durante algumas semanas. 

Esse trabalho vem sendo estudado tecnicamente desde fins de janeiro, a partir da 
pesquisa popular que contou com a participação dos leitores, através de cartas-
respostas comerciais. Em paralelo, o Diário Popular está acionando a última 
geração de fotocomposição com tecnologia Gepo lançada no Brasil.  

Todos os esforços e investimentos desta Empresa visam a entregar ao leitor da 
Zona Sul, razão última da existência do Diário Popular, o produto-jornal mais 
aprimorado possível para atender ainda mais ao interesse do leitor desta região. 

A Direção 
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Na capa de 27/08/1989 (Figura 53), percebem-se então, os resultados da reformu-

lação. Uma nova marca foi apresentada (conforme será discutido adiante, no subcapítulo 

sobre configuração gráfica); a manchete, em três linhas, ocupava o centro da página, en-

quanto uma foto horizontal a separava da marca do jornal. Poucos destaques eram visu-

alizados (muito por conta do grande texto ocupando uma coluna inteira que apresentava 

o novo projeto ao leitor): além da manchete, que destacava notícia nacional, a segunda 

foto chamava-se Internacional, enquanto a foto principal destacava “o novo” DP, acom-

panhada por texto-legenda. Elementos gráficos de apoio eram empregados, tanto para 

destacar cartolas (como em “Nesta edição”) quanto para separar informações (como os 

fios horizontais que dividiam o cabeçalho da página e o anúncio de novas assinaturas, no 

rodapé da capa). A hierarquia da informação apresentava-se claramente, com poucos e 

bem-empregados níveis de destaque. 

Figura 53: Primeira capa a partir do novo projeto proposto por Bendati. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP. 

Em 25/08/1990, seguindo ainda os parâmetros determinados pelo projeto de Ben-

dati, a manchete da edição dava destaque para a iminente guerra no Iraque, e voltava a 

ocupar o topo da página. A foto de capa era sobre o centenário do DP, destacando a figura 

de Theodósio Menezes, o fundador do jornal, e havia mais um destaque de polícia, além 

de chamadas para notícias locais, mantendo a lógica estabelecida desde a década anterior. 

Hierarquia clara, uso de elementos gráficos de apoio e poucos destaques em maiores pro-

porções emprestaram maior organização e leveza à composição da capa (Figura 54).   
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Figura 54: Capa e contracapa da edição centenária. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990. Acervo BPP. 

Na contracapa, também seguindo as definições do projeto (DIÁRIO POPULAR, 

27/08/1989), uma matéria grande sobre Educação recebia destaque. Surgia ainda uma 

charge, assinada por Maciel.  

Em 27/08/2000, apesar da mudança de grid em relação à inauguração da cor na 

capa, ocorrida três anos antes (Figura 55), muitos elementos mostram-se recorrentes, 

como a presença de poucos destaques, fotografias valorizadas e pouco texto marcando as 

composições. Havia também uma chamada especial para o caderno de aniversário. A ex-

ceção, nesse caso, era o informe em destaque, com os cumprimentos do então presidente 

da República Fernando Henrique Cardoso pela passagem dos 110 anos do jornal. 

Figura 55: Primeira capa colorida de 1997 (E) e capa da edição comemorativa aos 110 anos do jornal. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 07/07/1997; 27/08/2000. Acervo BPP. 
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No ano 2009, pela primeira vez, o jornal fez uso de um layout diferenciado para 

demarcar o lançamento de seu novo projeto gráfico e editorial: fazer da capa e da contra-

capa de 27/08/2009 uma única e grande composição (Figura 56). Aproveitando a temá-

tica abordada no caderno especial de aniversário, sobre cultura, o jornal abria uma foto 

inteira em quase duas páginas (uma coluna na contracapa era reservada para outros des-

taques) apresentando parte do frontão do topo do prédio do Theatro Guarany, fundado 

em 1920. Além disso, o destaque com cor da manchete, em um tom dourado sobre o azul 

do céu da foto do editor de fotografia do jornal, Carlos Queiroz, tinha o intuito de testar o 

encaixe perfeito da impressão a cores, que jamais havia sido usada em uma proporção tão 

grande. Além da foto na capa, abaixo do cabeçalho com a marca, havia apenas a manchete, 

sobreposta à imagem. Na contracapa, pequenas chamadas também sobre a foto, em uma 

larga coluna, chamavam para o caderno de aniversário, restando aos demais destaques a 

coluna externa da contra. 

No cabeçalho da contracapa, mais algumas inovações do projeto recém-lançado: 

a previsão do tempo resumida, que indicava maiores detalhes no interior da edição e a 

foto do leitor, renovada diariamente e legendada pelo editor-chefe, acompanhavam o su-

mário da edição e o anúncio de assinaturas. 

Figura 56: Capa da edição de aniversário de 119 anos com lançamento do novo projeto gráfico e editorial. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora 

Em 27/08/2010, o jornal repetia o modelo que já havia testado em 2009, abrindo 

capa e contracapa em uma composição única (Figura 57). Porém, ao completar 120 anos, 

sob o tema sustentabilidade, era usada uma grande ilustração, fazendo as vezes de um 

infográfico, assinada pelos designer e ilustradores componentes da Editoria de Arte do 

jornal Bruno Campelo, Pablo Conde, Tadeo Pérez e Thiago Rocha. As chamadas auxiliares 
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ficaram restritas à coluna da esquerda da contracapa, chamando inclusive para um dos 

suplementos da edição. O cabeçalho da contra, que também desde 2009 apresentava pre-

visão do tempo resumida, foto do leitor e o sumário da edição, ocupava a mesma propor-

ção que a marca ocupa na capa. No interior do jornal, o caderno especial de aniversário 

mantinha uma capa seguindo a mesma estética, mas dessa vez assinada apenas por Bruno 

Campelo e Tadeo Pérez, conforme será visto adiante. 

Figura 57: Capa e contra da edição de 120 anos, diagramadas em composição única. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2010. Acervo BPP. 

Figura 58: A sobrecapa da edição de lançamento do novo projeto em 2016.  

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 4 e 5/06/2016. Acervo da autora 
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Figura 59: Capa do aniversário de 2016, com foco na terceira idade. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27 e 28/08/2016. Acervo da autora. 

Na edição de 27 e 28/08/2016, ao comemorar 126 anos de história, o DP, que se 

tornara “multi” desde junho daquele ano (Figura 58), usava como tema a edição “A beleza 

da maturidade”, ilustrada a partir de composição de capa inteira com arte do ilustrador e 

diagramador Augusto Barros (Figura 59). Apenas um pequeno texto de apoio, na base da 

página, chamava para o caderno especial de aniversário e para matéria especial nas pági-

nas 2 e 3 que explicitavam a relevância do novo momento do jornal, que mesclava as pla-

taformas digitais e o impresso tradicional, mais uma vez remodelado. 

4.1.2 Editorias 

Uma vez que, ao longo de suas primeiras décadas de circulação (especialmente en-

tre os anos de 1890 a 1920), o Diário Popular era composto de apenas uma folha, apre-

sentando quatro páginas54, não havia uma divisão por cadernos. Naquele momento, a 

organização editorial dos conteúdos em seções definidas e explicitamente nominadas era 

pontual, como acontecia com os “Telegrammas” (Figura 60), que desde os primórdios do 

jornal já recebiam destaque, graças aos serviços telegráficos contratados por Theodosio 

Menezes e apareceram até a a edição de 27/08/1931, quando inclusive ganharam grande 

destaque na capa (Figura 46) e na contracapa do jornal. O “Noticiario”, nos primeiros 

                                                   
54 Ainda que o número de páginas do jornal seja apresentado efetivamente junto ao suporte, no subcapítulo acerca da 
configuração gráfica, em alguns momentos considerou-se relevante apresentar o dado aqui, quando ele tem alguma 
relação direta com a organização editorial das edições. 
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tempos, ainda era disperso e as notícias, curtas, muitas vezes, confundiam-se - inclusive 

pelo tratamento gráfico empregado, sem maiores destaques - com conteúdo publicitário, 

especialmente no que dizia respeito a determinadas publicidades como os famosos elixi-

res que curavam tudo. 

Figura 60: A seção “Telegrammas”, que ganhou cada vez mais destaque. No topo, discretamente disposta entre anún-
cios em 1910, ao centro já ocupando metade da página 2 em 1920 e abaixo, com grande destaque na contracapa de 

1931. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1910; 27/08/1920; 27/08/1931. Acervo BPP 

A disposição dos conteúdos nas páginas do jornal também não seguia uma regra 

aparente nas primeiras décadas. O pequeno número de páginas fazia com que todos os 

espaços, incluindo capa e contracapa, fossem preenchidos por conteúdo sem maiores des-

taques ou subdivisões. Assim, os primeiros ensaios de seções específicas como “Annun-

cios”, “Editaes”, “A pedido”, não possuíam um lugar específico e “passeavam” pelas 

edições, misturados a anúncios de maior destaque sem uma hierarquia evidente. 
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Apenas na edição de 27/08/1910 (e de maneira isolada, sem repetir-se depois por 

muitas décadas), surgiria um sumário (Figura 61) que, curiosamente, chamava principal-

mente os conteúdos da própria capa, citando genericamente como “Noticiario”, o que era 

disposto nas páginas seguintes.  

Figura 61: Sumário que aparece exclusivamente na capa de 1910. O jornal só voltaria a apresentar algum tipo de ín-
dice várias décadas mais tarde. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1910 Acervo BPP 

A partir da edição de 27/08/1931, o número de páginas do jornal passou a aumen-

tar gradativamente. Esta edição circulou com 16 páginas e surgiram alguns destaques e a 

recorrência de determinadas características. A “Vida Social” (Figura 62), que circulava 

eventualmente encabeçando pequenas notas passou a ganhar espaço, com participações 

de nascimento, fúnebres, agenda de clubes sociais e programação de “Theatros e cine-

mas”. As movimentações econômicas também passaram a tomar corpo. Se os “Telegram-

mas” saíram de cena, surgiram os “Maritimos”, os “Pequenos annuncios” e 

multiplicaram-se os “Editaes”. A contracapa ganhou um cabeçalho com a marca do jornal 

em destaque, e ali distribuíam-se vários anúncios em destaque. 

Figura 62: A seção que daria origem às colunas sociais surgia com mais ênfase a partir da edição de 1931. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1931. Acervo BPP. 
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Em 27/08/1938, em edição reduzida de oito páginas, a seção “Vida Social” aparecia 

ocupando cerca de ¼ de página, ampliando cada vez mais sua inserção, com aniversários, 

horóscopo e pequena foto. Os “Pequenos anuncios”, faziam as vezes de classificados, e 

ocupavam duas colunas inteiras da página. Com cabeçalho diferenciado, a seção “Comer-

cio - Industria – Navegação” abria uma página em toda a sua largura, com o “Indicador 

do Diario Popular” apresentando chegadas e partidas de trens, aviões e vapores. 

O aumento considerável no número de páginas em 27/08/1940 (32 páginas ao 

todo) fez com que a edição aparecesse muito mais setorizada. Ainda que não se fizesse 

uso de cabeçalhos ou cartolas identificando recorrentemente editorias, o jornal dedicava 

uma página inteira às notícias de esporte, além de mais três no caderno de Jaguarão, co-

mentado adiante. Nesse ano, por conta da Segunda Grande Guerra, o uso de diversos des-

taques e a pulverização de notícias internacionais por muitas páginas, intercalando outros 

conteúdos, foram observados. A “Página Comercial” ocupava o lugar do que em 1938 era 

a seção “Comercio - Industria – Navegação”, citada anteriormente, apresentando inclu-

sive uma “marca” (Figura 63), com um clichê que representava Mercúrio. Se nas edições 

de riso páginas existia sempre um editorial de capa salientando o aniversário do Diário, 

na edição de 27/08/1940, isso deixou de acontecer. Talvez por conta da guerra, talvez por 

um rearranjo editorial, mas a única menção ao aniversário naquele ano foi uma discreta 

chamada no editorial, já nas páginas internas. 

Figura 63: A identificação da “Página Comercial” em 1940. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1940. Acervo BPP 

Em 27/08/1950, em uma edição com 46 páginas, ainda não havia divisão em edi-

torias, mas os conteúdos de política, internacional e esportes pareceram ser os mais re-

correntes, com espaços destacados. Não havia mais a guerra para "competir" com as 

notícias locais, e a ênfase na política local parecia adquirir força novamente (em situações 

como uma entrevista com governador, com presidente da Câmara de Vereadores, com 
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uma página inteira divulgando foto de todos os vereadores, por exemplo). Muitos conte-

údos enalteciam o "progresso" e o desenvolvimento da cidade, justamente quando Adolfo 

Fetter (na época, presidente do Conselho Administrativo do jornal) era o vice-prefeito. 

Um pequeno editorial no primeiro caderno ressaltava a trajetória do jornal e dizia que  

Nascemos com a República aos primeiros passos do novo e grandioso período das 
liberdades, condicionados ao zelo intransigente das instituições. Os tempos cor-
rem e a posição do DIARIO POPULAR se mantém retilínea, presa rigidamente 
aos princípios norteadores do começo, firme ao esplendente ideal que criou a base 
(DIÁRIO POPULAR, 27/08/1950, p.3). 

Em 27/08/1960, o primeiro caderno dos sete em que a edição de 52 páginas era 

dividida já apresentava a recorrência de conteúdos de maneira mais sistemática. Ainda 

não havia divisão em editorias, mas a página de esportes apareceu bem destacada, bem 

como assuntos de política e economia ao longo dos cadernos. O terceiro caderno pareceu 

priorizar notícias internacionais, além de algumas pautas econômicas e encerrou com no-

tícia de página inteira sobre a recém-inaugurada Brasília. Já o quinto caderno tratou so-

bre economia, educação e política. No sétimo e último caderno, o mais curto (com apenas 

quatro páginas, enquanto os outros tinham oito), falou-se sobre comércio e política, en-

cerrando a contracapa com destaque para os feitos do prefeito (João Carlos Gastal) e do 

vice (Joel da Silva Monteiro), destacados com foto.  

Na edição de 27/08/1970, pela primeira vez desde 1938, o número de páginas de-

cresceu: eram 32 páginas, como na edição de 27/08/1940. O destaque da edição foi a 

proliferação de colunas fixas assinadas, conforme será visto a seguir. Surgiram pela pri-

meira vez os Classificados (Figura 64), assim nominados, com página exclusiva. A página 

policial, ainda que não viesse nominada, trazia também uma coluna de notas fixa, cha-

mada “Diário Policial”. O espaço dedicado às notícias rurais também tinha um caráter 

regional forte, e a contracapa do jornal, com conteúdo assinado, trazia notícias da cidade. 

Surgia também o “Jornal da mulher”, seção com uma matéria e várias notas para o pú-

blico feminino em específico. Ainda com este caráter de segmentação cada vez mais es-

truturado, “Diário dos municípios”, incluindo notícias de Canguçu, Jaguarão, São 

Lourenço, Pedro Osório e até mesmo Canela e Santa Maria e “Roteiro diário de Bagé” 

começaram a dar ênfase explícita a notícias regionais. O que também era reforçado pela 

contracapa do segundo caderno, com espaço exclusivo para a cidade de Rio Grande, con-

tendo inclusive coluna social da cidade vizinha. Espaços recorrentes para Educação e Cul-

tura são identificados, além de uma seção fixa chamada “Produção e comércio”, com foco 

em economia. 
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Figura 64: Os classificados apareceram assim nominados pela primeira vez em 1970. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1970. Acervo BPP 

Em 27/08/1980, a edição de aniversário teve uma redução drástica no número de 

páginas. Eram apenas dez, praticamente sem anúncios, e cujo único destaque ficava por 

conta de uma página especial, que ressaltava as homenagens recebidas pelos 90 anos do 

Diário Popular, por parte da Assembleia Legislativa do Estado, em cerimônia que contou 

com a participação da diretoria do jornal na capital. A contracapa do jornal dedicava es-

paço também ao aniversário, com chamada e fotos para o assunto. Tudo isso porque, 

como ressaltavam dois anúncios nesta edição (Figura 65), estava sendo preparada uma 

grande Edição Documento, que seria lançada em outubro de 1980 (e na verdade circulou 

apenas em novembro), com muitos cadernos, espaços publicitários reservados vendidos 

com muita antecedência, bem como, um amplo histórico do jornal. Tal edição constituiu-

se em uma das principais fontes acerca da história do jornal, como pode ser observado ao 

longo deste trabalho.  

Figura 65: Em agosto já era anunciada Edição Documento que viria a circular apenas em novembro de 1980. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1980. Acervo BPP 
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Na edição de 27/08/1980, finalmente, as editorias apareceram nominadas pela 

primeira vez, ainda que nesta edição, bem enxuta, muitas dividissem a mesma página. O 

jornal, a priori, foi dividido em: Editorial, Economia e Finanças, Educação e Cultura, Ex-

terior, a coluna “Brasil em síntese”. Notas, receitas, horóscopo, coluna social e resenha de 

cinema ficaram restritas a outra página independente. Polícia e Classificados dividiram 

uma página (Figura 66), enquanto os Esportes ocuparam uma exclusiva. Um especial so-

bre manifestações relativas ao aniversário do DP (conforme já comentado) era exposto na 

p. 7, abrindo o segundo caderno, bem curto, de quatro páginas. Editais e, finalmente, no-

tícias internacionais de agência fechavam a edição. 

Figura 66: Polícia e Classificados dividiram espaço na edição enxuta de 1980. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1980. Acervo BPP 

Em 16/09/1984, a grande edição de 188 páginas foi dividida em oito cadernos es-

peciais, os quais serão apresentados adiante, além do suplemento de Variedades, do ca-

derno de Classificados e do caderno principal, com 24 páginas. Apesar de não apresentar 

suas editorias com cartola explícita, toda a estrutura tradicional do jornal, como visto 

desde o lançamento das editorias em 1980, estavam lá: Página 2, com Editorial, Instan-

tâneos e Tempos idos; a editoria Geral, com notícias locais e a coluna “Síntese”; páginas 

de Política, Zona Sul, Cultura (com programação de cinema, TV e horóscopo), Social, Eco-

nomia, Nacional, Internacional, Polícia e, finalmente, Esportes, com três páginas dedica-

das. Talvez a divisão não explícita das editorias deva-se ao fato de que alguns dos cadernos 

especiais versassem sobre assuntos pertinentes ao corpo do jornal, como o caderno de 

Economia, ou sobre a Zona Sul, ou ainda sobre a administração política local. Mas esta é 

uma suposição, visto que cabe salientar a estrutura do jornal que era cada vez mais recor-

rente, com assuntos em ordem determinada, e divisão mais explícita dos conteúdos, além 

do uso mais profuso de imagens. 
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Já em 27/08/1989, com a reformulação de Bendati, havia uma edição de 116 pági-

nas dividida em sete cadernos, que serão descritos adiante. No principal, com 40 páginas, 

a organização das editorias (agora bem destacadas com cartola centralizada no cabeçalho 

de cada página) seguia em grande parte o que era proposto já em 1984. As maiores edito-

rias eram Geral, com oito páginas que incluíam algumas colunas fixas, e Social, com o 

mesmo número de páginas, colunas religiosas fixas, programação de cinema e tv, desta-

ques para aniversários, além da Necrologia e muitas notas e textos de opinião assinados. 

Turismo e uma página dedicada a histórias em quadrinhos, editada por Jaguar (prova-

velmente parte de algum pacote de agência de notícias) tinham lugar no caderno princi-

pal, que contava ainda com página inteira dedicada a Indicador Profissional (uma espécie 

de classificado de profissões), Guia de Produtos e serviços e seguia as editorias tradicio-

nais: Rural, Nacional (com espaço de página dupla aos “presidenciáveis”, nessa edição, 

com destaque para Collor), Exterior, Polícia, Esportes e a contracapa, que conforme o 

projeto de Bendati, apresentava uma grande matéria local sobre a Biblioteca Pública (Fi-

gura 67), com mais duas chamadas para o interior do jornal. Os Classificados, divididos 

em dois cadernos, apresentavam 20 páginas. 

Figura 67: A contracapa do projeto de Bendati, que previa grandes matérias e poucas chamadas. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP. 

A edição de 25/08/1990 seguiu a mesma estrutura daquela do ano anterior. No 

primeiro caderno, apresentavam-se regularmente as editorias: Opinião; Geral (ainda uma 

das maiores); Educação e Cultura (que na edição de 1989 apresentava caderno especial a 

respeito); Social que, nesse caso, além dos itens citados em 1989, apresentava também a 

coluna social “Encontro Marcado”, de Carlos Alberto Motta, editada desde a metade do 
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século; Variedades, que em dias regulares de semana, virava uma editoria, e não um su-

plemento como no domingo (em que constava a coluna infantil); Classificados (sem ca-

derno separado como no final de semana); Nacional; Rural; Exterior; Estado; Polícia e 

Esportes. A contracapa seguia o padrão de Bendati, com matéria de destaque ilustrada, 

além das chamadas no cabeçalho e no rodapé da página. 

Em 27/08/2000, a mudança mais drástica em termos de editorias se dava no início 

da edição. A página 2, antes dedicada à Opinião, virou Página Dois, seção especial que 

destacava charge e tirinhas do cartunista André Macedo55, que então trabalhava como di-

agramador do jornal. Além disso, o “Disque-Redação”, que apresentava o contato de cada 

uma das editorias do jornal, nomeava seus editores, algo inédito até então. Além disso, 

pequenas notas e frase de destaque da edição completavam a página. O espaço de Opi-

nião, com textos e artigos assinados por colaboradores e leitores, além do Editorial, se 

espalhavam pelas páginas 3 e 4. As demais editorias seguiam o padrão estabelecido desde 

as duas décadas anteriores, com destaque especial para o espaço destinado a “Eleições” 

(duas páginas, dentro da editoria de Cidade, que substituiu Geral), em que cada candidato 

à prefeitura de Pelotas tinha espaço reservado (que inclusive ficava em branco nos casos 

em que as assessorias não enviavam material a tempo, numa tentativa de demonstrar a 

isenção da publicação). Além disso, uma editoria de Ciência e Pesquisa ocupava uma pá-

gina inteira, fato inédito que não voltaria a se repetir nas edições seguintes da amostra.  

Em 27/08/2009, com o lançamento do novo projeto editorial, a estrutura do jornal 

mudou de forma mais drástica. Já nas páginas 2 e 3, as mudanças eram explicadas pelo 

editor-chefe, Ivan Rodrigues, em uma espécie de infográfico que buscava justificar ao lei-

tor todas as mudanças empreendidas, comparando inclusive a diagramação antiga e a 

nova disposição das páginas (Figura 68). As próprias páginas 2 e 3 transformaram-se em 

um espaço dedicado a matérias especiais, diariamente. Contava, inclusive, com uma dia-

gramação diferenciada do restante do jornal, simulando uma central de caderno especial, 

ao extinguir, por exemplo, as margens internas das páginas. As páginas de opinião foram 

parar na 4 e 5, contando com Instantâneos, artigos assinados por colaboradores e leitores, 

além do Curtas do Leitor, que repercutia postagens feitas via site do jornal. A “Fotonotí-

                                                   
55 André Macedo, o “Alma”, hoje professor do curso de Cinema de Animação da Universidade Federal de Pelotas, tem 
uma longa carreira como cartunista e desenhista, sendo o responsável pela criação de personagens como Libório e 
Betinho que, durante décadas, ilustrou as páginas do DP. Os personagens, reconhecidos regionalmente, viraram até 
livro. Para entender mais sobre o papel do cartunista, vale ler a coluna de seu ex-colega de redação, Jarbas Tomas-
chewski, publicada no espaço de Opinião do site do próprio jornal em 2014, quando André já não compunha  há alguns 
anos a equipe da Editoria de Arte do jornal. Disponível em:  <https://goo.gl/sc69T>Acesso em 30 dez. 2017. 

https://goo.gl/sc69T
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cia”, com fotografia de destaque escolhida pela Editoria do setor também era uma novi-

dade, além da frase da edição, que destacava um trecho de alguma notícia do jornal, con-

vidando o leitor a “navegar” pela edição impressa.  

Figura 68: Infográfico compara as páginas do antigo e do novo projeto. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora. 
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O conteúdo que compunha a Página Dois vai para a Seis (assim grafadas por no-

minarem as seções), que além de charge do Alma, apresentava notas “Rápidas”, expedi-

ente, nomeando e dando contato de todas as editorias do jornal (inclusive da sucursal de 

Rio Grande), além da Loteria, previsão do tempo expandida (que na contracapa aparecia 

resumida e chamava para o interior do jornal), além do “Câmbio” (que por sua vez, cha-

mava para a página do “Indicador Econômico”). Existia, com isso, a intenção de induzir 

o leitor a folhear o jornal como um todo, em busca da especialização da informação, de 

alguma forma remetendo ao que fazem os links online.  

Outra mudança era a ênfase cada vez maior não apenas no local, mas no regional. 

Com relação à editoria Cidade vira Cidades (Figura 69), explicita o editor-chefe: 

Nesta nova fase, fica clara a posição do como principal veículo de comunicação 
da Zona Sul. Ao invés de editorias segmentadas, ficou estabelecida uma macroe-
ditoria nomeada Cidades. Nela serão incluídas notícias do cotidiano regional. 
Para facilitar a leitura e atender melhor o interesse do leitor, já no início de cada 
texto consta a que cidade se refere a matéria. Recurso este aplicado também nas 
demais páginas de conteúdo específico, como Economia, Nacional e Política, que 
volta oficialmente à cobertura (DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009, p.2). 

 

Figura 69: Na página 11 da editoria Cidades, exemplo de notícias de diferentes cidades. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora. 

A editoria de Esportes, uma das mais lidas no jornal, contava também com uma 

alteração. Ganhava uma espécie de marca/cabeçalho especial, que lhe emprestou ares de 

caderno, mesmo quando vinha encartada na sequência do corpo do jornal. A intenção era 

dar ênfase às notícias sobre os clubes locais que contavam com torcidas muito fiéis (o 
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Brasil de Pelotas, ou Xavante, e o Pelotas), e também preparar o espaço para ocasiões 

especiais, como Olimpíadas e Copa do Mundo. 

A edição de 27/08/2010 manteve praticamente intacta a proposta editorial inau-

gurada em 2009. As Especiais na entrada, a macroeditoria Cidades, que continuava sendo 

a maior da edição, o “caderno” de Esportes com sua identificação diferenciada e assim 

por diante. A única novidade, nesta edição, era o selo especial Eleições 2010, que dentro 

da editoria de Política dava conta das eleições municipais daquele ano. O projeto de 2009 

se manteria, com pouquíssimas alterações, até 2016, quando nova reformulação, já citada 

anteriormente, foi empreendida. 

Em junho de 2016, portanto, o jornal foi novamente reformulado, dando início à 

sua mais recente fase. A primeira delas, uma edição única de final de semana, aos moldes 

do que outros jornais vinham fazendo. Na edição de lançamento, o editorial destacou: 

O Diário Popular inicia um novo ciclo. Muda para oferecer mais qualidade nas 
edições impressa e digital. Deixa para trás uma etapa importante – o modelo que 
também alterou as páginas do jornal em 2009 e obteve 87% da aprovação dos 
leitores da cidade – percentual medido pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) 
– para continuar acompanhando as tendências do jornalismo contemporâneo 
(DIÁRIO POPULAR, 4 e 5/06/2016, p.4). 

A edição conjunta de aniversário de 27 e 28/08/2016 manteve o projeto lançado 

em junho. Com 102 páginas e um caderno principal com 40, além de Classificados com 

24 páginas e dois cadernos (o suplemento Estilo e o caderno especial de aniversário, co-

mentados adiante), algumas mudanças editoriais, especialmente em termos de nomen-

clatura das editorias, são percebidas. As páginas 2 e 3 continuavam dedicadas à matéria 

especial, seguidas pelas Páginas de Opinião, com colunas assinadas por jornalistas no lu-

gar das contribuições dos leitores. Retomando a antiga coluna “Tempos idos”, que por 

décadas apresentou edições antigas do jornal, o novo projeto apresentou “Há 5 décadas”, 

em que destacou trechos de edições do DP de meio século atrás. A editoria de “Cidades” 

se mantinha a maior do jornal, porém, já não identificava a cidade tratada em cada notícia 

com destaque, como ocorria na versão anterior. O conteúdo localmente produzido pela 

editoria de Cadernos para o suplemento Zoom (comentado adiante) foi enxugado e trans-

formou-se na seção Cultura_DP. A editoria de Economia foi substituída por uma seção 

assinada pela própria editora do segmento há décadas, Maria da Graça Marques, sob o 

nome “Diário Econômico”, nos mesmos moldes do tradicional “Espeto Corrido”, também 

comentado adiante. A editoria “Nacional” passou a chamar-se “País”, enquanto “Polícia” 

transformou-se em “Segurança”. As colunas fixas de igrejas e associações, que historica-

mente ocupavam o “Social”, eram todas reunidas sem cartola, em espaço que antecedia a 

editoria de “Esportes”, que passou a ser identificada como “esporte_DP”. A contracapa 
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mantinha o resumo da previsão do tempo, além de contato para as redes sociais do jornal 

em destaque no cabeçalho, mas a foto do leitor também foi abolida. Com anúncios recor-

rentes de meia página na contra já há vários anos (desde o projeto de 2009, pelo menos), 

sobrou apenas uma pequena faixa abaixo do cabeçalho ocupada por duas ou três chama-

das de notícias do interior do jornal. 

Cabe salientar que a edição como um todo pareceu bem mais enxuta. Textos mais 

curtos, colunas mais estreitas e grandes espaços em branco nas páginas faziam com que 

a leitura do DP se tornasse bem mais rápida. Essa, inclusive, era a proposta defendida no 

texto de apresentação assinado pelo editor-chefe. A ideia é que um leitor mais jovem, 

acostumado a acessar notícias pela internet (daí justifica-se também o lançamento do app 

para dispositivos móveis e a remodelação do site) se sentisse também atraído pela edição 

impressa. 

4.1.3 Colunas/seções especiais 

Até 27/08/1910, a única coluna especial assinada, observada a partir da amostra 

foi a “Meu Jornal” (Figura 70), que constava na edição daquela década e circulava desde 

1901. Contudo, na edição de 27/08/1920, ela já não era mais identificada. Ela vinha assi-

nada por Paulo, simplesmente, e tinha caráter opinativo fortemente crítico e político, 

sendo um dos únicos espaços editoriais caracterizados com uma espécie de marca própria 

naqueles primeiros anos. 

Figura 70: Meu Jornal, coluna assinada por Paulo que circulou por mais de uma década. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1910. Acervo BPP. 

Ainda que as já citadas “Vida Social” e outras seções aparecessem com certo desta-

que nos primeiros anos, aproximaram-se mais da organização de editorias/seções fixas. 

Somente em 27/08/1960 é que começaram a ser disseminadas as colunas fixas e/ou as-

sinadas. A principal delas talvez seja a “Diario de 7 dias”, assinada por Aldyr Schlee, que 

naquela edição comemorativa aos 70 anos do DP assim foi iniciada, na contracapa do 

quarto caderno da edição: 
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Hoje, êste não é o Diário de sete dias: é o Diário de 70 anos. Aqui estamos, dentro 
do velho jornal, na nova secção, comemorando mais uma etapa cumprida pela 
folha que vem sendo testemunha da história da cidade. Aqui estamos, dentro de 
uma vasta edição, de muitos cadernos e muito trabalho, satisfeitos por trazer o 
Diário ao seu septuagésimo aniversário. Quem vos escreve está aqui desde que o 
Diário tinha 60 anos. E, de lá para cá, diariamente, somos um pouco do Diário 
Popular. E êle é um pouco da cidade (grafia da época mantida). 

No mesmo espaço, Schlee enalteceu aspectos técnicos, nomeou funcionários e nar-

rou parte da história do jornal, conforme já salientado em outros momentos deste texto.  

Na mesma edição, a coluna social “Encontro Marcado”, assinada por Carlos Al-

berto Motta e que permaneceria em circulação por muitos anos, aparecia pela primeira 

vez (Figura 71). Ainda em 27/08/1960, apareceram três colunas sobre cinema assinadas, 

em um segundo caderno de caráter mais cultural, ainda que não seja efetivamente iden-

tificado. 

Figura 71: A coluna social assinada por Carlos Alberto Motta figuraria nas páginas do DP por muitos anos. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1970. Acervo BPP 

A multiplicação de colunas fixas se intensificou na edição de 27/08/1970. Sobre 

notícias nacionais e internacionais havia na capa, respectivamente, “Brasil em síntese” e 

“Mundo em tópicos”, que se manteriam no jornal por alguns anos, ocupando diferentes 

espaços. Outro destaque foi a coluna “Tempos idos”, apresentando notícias veiculadas no 

DP no mesmo dia da circulação, porém, em outras décadas, recuperando informações 

históricas e, ao mesmo tempo, destacando o tempo de circulação do jornal. Colunas soci-

ais também se tornaram fixas, o que é recorrente até hoje, ganhando cada vez mais des-

taque com o passar do tempo. Ainda em 1970, surgiu a coluna “Diário Escolar”, sobre 

educação e a coluna de resenhas de “Discos”, também recorrente, assinada por Enedino 

Junior. Finalmente, destacando a presença do jornal na vizinha cidade de Rio Grande, 

conforme citado anteriormente uma seção especial, de página inteira, denominada “Dia-

rio de Rio Grande”, a qual destacava conteúdo produzido “na sucursal”, incluindo-se aí a 

coluna social daquele município, assinada por Vera Beatriz, o que não se manteria até a 
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década seguinte. A coluna “Cantinho Infantil”, assinada por Marília Poliesti e que mante-

ria ao longo de várias décadas um contato estreito com o público leitor jovem (ou com as 

avós que enviavam fotos de seus netos) também começava a aparecer sutilmente nesta 

época. 

Em 27/08/1980, conforme mencionado, a edição enxuta não permitiu que muitas 

colunas e seções especiais fossem identificadas. Em 16/09/1984, contudo, na grande edi-

ção comemorativa de 188 páginas, as colunas “Brasil em Síntese”, “Mundo em Tópicos” e 

“Tempos idos” eram mantidas, acrescidas da coluna “Cantinho Infantil”, para crianças, 

que passava a ocupar página inteira, “Marina Especial” (ambas no suplemento de Varie-

dades), e ainda, colunas na editoria de Polícia (Ronda Policial) e Esportes (Edegar Sch-

midt e Turfe, esta última assinada por Jarbas Plínio de Mello, que manteria seu lugar nas 

páginas do DP até a morte do autor, já nos anos 2000). Outras colunas como “Síntese”, 

com notas locais, “Cinema em Raio-X”, com crítica dos filmes em cartaz assinada por Jo-

ari Reis, professor de Cinema no curso de Comunicação Social da Universidade Católica 

de Pelotas e “Instantâneos”, com a participação dos leitores, completavam as colunas em 

destaque da edição, além da coluna “Feminina”, assinada por Ira de Rochefort. 

Com a nova configuração editorial de 27/08/1989, algumas colunas se mantive-

ram, como é o caso do “Turfe”, do “Cantinho Infantil”, da “Coluna do Castello” (que ocu-

pava a capa da edição de 27/08/1980 e agora constava na editoria de Nacional), a coluna 

“Síntese”, que agora era abarcada pela editoria “Geral” e a coluna social “Marina Espe-

cial”, que ocupava ainda espaço privilegiado no suplemento Variedades, lugar onde tam-

bém constava a histórica “Tempos idos” e a seção em página especial (contracapa) do 

suplemento, “Feminina”, que começara como uma coluna assinada na edição anterior. 

Uma curiosidade que se repetiu também em 25/08/1990 foi a página Humor em Geral 

(Figura 72), editada por Jaguar, provavelmente fruto de algum pacote encomendado à 

agência de conteúdos. Surgiu, também na editoria de Nacional, a coluna “Brasília Ur-

gente”, e na editoria Geral, a coluna (que mais tarde viraria editoria) “Zona Sul”. De 

acordo com a carta ao leitor da capa da edição:  

Em termos de enriquecimento editorial, além dos novos serviços já ofertados, 
como, por exemplo, a coluna “Brasília Urgente”, assinada por expoentes do jor-
nalismo brasileiro, contratamos, para publicação a partir da próxima se-
mana,  secção “Dinheiro Vivo”, a cargo do jornalista Luiz Nassif, de renome 
nacional, e serviços especiais a serem fornecidos pela Agência Ecab, do Rio de 
Janeiro, dirigida pela jornalista Sônia Carneiro Bastos. Esse material aborda te-
mas próprios para nossos Cadernos de Variedades e Mulher, como Culinária, 
Moda, Beleza, Saúde, Comportamento, Música Nacional e Internacional, Teatro, 
Cinema, Televisão e Literatura (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989). 
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O texto explica, ainda, que tais iniciativas, que acompanham o replanejamento grá-

fico e editorial que já vinha sendo anunciado há meses, tinham o intuito de responder às 

expectativas dos leitores, manifestas nas pesquisas aplicadas em janeiro do mesmo ano, 

conforme já foi salientado anteriormente. 

Figura 72: Página de humor editada pelo cartunista Jaguar. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP. 

Na edição de 25/08/1990, um ano após as novidades do replanejamento gráfico e 

editorial, as colunas mantinham-se praticamente as mesmas. As únicas novidades fica-

ram por conta da coluna “Artes & Fatos”, publicada na editoria de Educação e Cultura, e, 

às sextas-feiras, no Social, a coluna “Privê Vira Volta”, nome de uma boate da cidade na 

época (apresentada inclusive com a marca do estabelecimento), que dava uma agenda de 

festas do final de semana com fotos. Provavelmente, tratava-se de uma coluna patroci-

nada pelo próprio estabelecimento. As colunas sociais assinadas se multiplicaram e havia, 

concomitantemente, a “Encontro Marcado” de Carlos Alberto Motta, publicada há 3 dé-

cadas, e “Marina Especial”, de Marina de Oliveira, ocupando lugar de destaque no suple-

mento “Variedades” de domingo. 

Em 27/08/2000, havia algumas colunas assinadas ao longo da edição: “Brasil Ur-

gente” (Álvaro Pereira), “Notas de Arte” (Francisco Vidal), “Cinema e Vídeo” (Joari Reis, 

professor de Cinema da UCPel, já citado), “Conexão Econômica”, assinada pela editora 

de Economia Maria da Graça Marques, seguida do “Indicador Econômico” (índices, cota-

ções de bolsa e moeda estrangeira), ainda, a “Coluna” de Affonso Ritter (também sobre 

economia). Na editoria de Esportes, uma novidade: uma coluna patrocinada pela cerveja 

Kaiser, chamada “Na Grande Área”, assinada por Armando Nogueira. Na mesma editoria, 

a coluna “Meio-de-campo”, assinada por Sérgio Cabral, que se tornaria editor de Esportes 

nos anos seguintes. Em relação às colunas sociais, a de Carlos Alberto Motta foi substitu-

ída por Flávio Mansur, que viria a se tornar o principal colunista social do jornal. 



 

 

 154 

Uma novidade desta edição são duas colunas com crônicas assinadas por colabo-

radoras que se manteriam por muitos anos. Uma, de Maria Alice Estrella, que dividia 

página com várias resenhas de livro e outra, da professora e pesquisadora Thaís Russo-

mano56, que ocupava parte da contracapa da edição. Por fim, uma colaboração que se es-

tende até os dias de hoje, o “Espeto Corrido”, de José Ricardo Castro, com notas sobre a 

cidade, críticas (especialmente políticas), e contava com a colaboração de muitos leitores 

(principalmente enviando fotos usando as camisas dos times locais em viagens internaci-

onais). 

Em 27/08/2009, não se apresentavam mais muitas colunas assinadas, entretanto, 

quase todas as editorias apresentavam colunas de notas, que poderiam ou não aparecer a 

cada edição. Assim, na editoria de Cidades, havia “Notas de Pelotas”, e também “Pano-

rama Regional”, esta última destacando notícias da região sul do Estado. Na editoria de 

Educação, as “Notas da Escola”, na de Política, “Palanque”, em Rural, havia as “Agrono-

tas” e na Economia, “Notas do Cipel” (patrocinadas, especialmente, pelos apoiadores do 

Centro de Indústrias de Pelotas). As colunas assinadas no jornal diário eram apenas as de 

Carlos Eduardo Behrensdorf, em Nacional, e a do editor de esportes, Sérgio Cabral, “Bola 

pra frente”. 

Um destaque nessa edição era a seção (que iniciou como coluna assinada) “Espeto 

Corrido”, de José Ricardo Castro (Figura 73). A colaboração permanente, já citada ante-

riormente, tomou tal proporção que, no novo projeto gráfico de 2009, recebeu um layout 

diferenciado, contando inclusive com uma coluna, chamada “Picadinho” (em que costu-

mavam ser feitas as críticas políticas mais ferrenhas). A coluna social de Flávio Mansur 

seguia sendo publicada quase diariamente, porém, nos suplementos “Zoom”, “Tudo” e 

“Estilo” (os quais serão abordados adiante). A participação de Marina Oliveira agora fi-

cava restrita aos finais de semana, com bem menos destaque do que em décadas anterio-

res. As colunas de Thaís Russomano e Maria Alice Estrella (que contava inclusive com 

ilustrações exclusivamente criadas para ela pela designer Kaká Dufech) ganharam espaço 

destacado no suplemento dominical, na seção dedicada à literatura, acompanhadas pelo 

então coordenador de redação Pablo Rodrigues e por Lisiane Rotta. Eram, assim, 4 colu-

nas/crônicas a cada nova edição de “Estilo”.  

                                                   
56 Criada em Pelotas e formada em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, é especialista em medicina espacial 
e fundadora  e coordenadora do Centro de Microgravidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), estabelecido desde 1999 como o primeiro centro de ensino e pesquisa no espaço das Ciências da Vida na 
América Latina. É professora associada  das Escolas de Medicina, Ciências Aeronáuticas e Engenharias da PUCRS, além 
de professora Visitante Sênior na King’s College de Londres. No Diário Popular, contudo, escreve textos sobre o coti-
diano, sobre suas lembranças de Pelotas e sobre  sua  opinião acerca  de acontecimentos recentes, livros, filmes, entre 
outros assuntos em nada relacionados à sua prática profissional.  
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Figura 73: A página destacada do “Espeto Corrido”, na edição de 2009. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora. 

Em 27/08/2010, não mudou muita coisa em relação ao ano anterior. Colunas so-

ciais, as colunas específicas de cada editoria que eram publicadas dependendo da neces-

sidade e do espaço disponível, as crônicas assinadas, todas seguiam o mesmo padrão da 

edição de 2009. A novidade era a coluna especial “Pé na Escola”, lançada no mês de ani-

versário do jornal e publicada quinzenalmente com o intuito de debater assuntos de inte-

resse das escolas, proporcionando que o DP pudesse ser usado como material de apoio 

em sala de aula. Foi criado um mascote, o Diarinho (um boneco que representa um jor-

naleiro) que era o responsável por levar as edições às escolas e participar de ações educa-

cionais promovidas ou apoiadas pelo jornal. 

Na edição conjunta de 27 e 28/08/2016, as colunas assinadas voltam a receber 

destaque, ocupando inclusive o espaço de “Opinião” antes dedicado à participação dos 

leitores, conforme foi mencionado anteriormente. Ao longo da semama (incluindo-se a 

edição conjunta do final de semana), são 3 colunistas que se revezam entre as páginas 5 e 

6, falando prioritariamente sobre economia e política. Carlos Eduardo Behrensdorf man-

tém sua colaboração diária, acompanhado por Eliane Cantanhêde, Ricardo Noblat, Mer-

val Pereira, entre outros que se revezam nos dois outros espaços. 

Às segundas-feiras, duas contribuições fixas: a coluna “Magis+”, assinada pelo edi-

tor-chefe do jornal, Pablo Rodrigues, tem lugar na contracapa. Já a coluna “Opinião”, no 
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caderno Esporte_DP alterna textos de Sérgio Cabral (editor de Esportes do jornal), Viní-

cius Guerreiro, Sérgio Lemes e Leandro Lopes. Os colunistas sociais, mantém-se os mes-

mos: Flávio Mansur, diariamente (na sexta-feira especialmente no suplemento Tudo e no 

final de semana, no Estilo), e Marina Oliveira, às terças, quintas e aos finais de semana 

também no Estilo. Falando no suplemento dominical, mantém-se também as quatro co-

laborações assinadas na seção de literatura. A única mudança é que Pablo Rodrigues, 

agora editor-chefe do jornal, é substituído por Jarbas Tomaschewski, atual coordenador 

de redação.  

Figura 74: Cultura_DP com a coluna “Artefatos”, o que restou do suplemento Zoom. 

 
DIÁRIO POPULAR, 08/06/2016. Acervo da autora. 

Por fim, surge a seção PET_DP, veiculada às segundas-feiras, com notícias sobre 

animais de estimação e cuidados, e a CULTURA_DP (Figura 74), que circula de segunda 

a quinta-feira, em substituição ao suplemento Zoom. Ocupando uma ou duas páginas, 

apresenta sempre matéria assinada sobre assunto local, além da coluna “Artefatos”, com 

pequenas notas sobre eventos, exposições, artistas, shows, etc., que já existia dentro do 

Zoom.  

4.1.4 Suplementos 

A primeira vez que um suplemento com circulação regular foi identificado no Diá-

rio Popular foi na década de 1970. Ainda que desde a década de 1950 perceba-se (especi-

almente nas edições de aniversário que compõem a amostra aqui analisada) a divisão do 

corpo do jornal em cadernos de maior ou menor volume, em 1970, passou a circular, nas 

edições dominicais, um “Suplemento de Domingo”, assim identificado em sua capa. Na 
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edição de domingo de 30/08/1970 (dois dias após o aniversário do jornal), identifica-se 

sua circulação (Figura 75). Em tamanho “tabloide” (na verdade, a folha regular do jornal 

impressa na horizontal, dividida em duas páginas, sem vinco ou dobra que a “separasse” 

do restante do jornal), o suplemento apresentava 8 páginas, com uma inovação: o uso da 

cor vermelha em detalhes da capa e da contra, impressas na mesma página standard. 

Figura 75: Capa e contracapa do Suplemento de Domingo, impressas duas por página regular do jornal. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 30/08/1970. Acervo BPP 

De acordo com roteiro constante na capa, o suplemento era dividido em seções, a 

saber: Feminina, Cinema, Variedades (que ocupavam a central), Modas (assunto também 

da capa), Infantil (já editado por Marilia Poliesti desde então) e Turismo (contracapa). O 

conteúdo parece produzido pelo jornal, salientando notícias locais (como na matéria de 

turismo e na seção infantil).  

Foi identificado ainda, durante a observação flutuante da pré-análise, um suple-

mento quinzenal, (que circulou sábado dia 15/08/1970), com 16 páginas, sem numeração 

ou sumário ou qualquer divisão em editorias/seções. Impressão muito melhor que a do 

corpo do jornal (em offset), chamado “Diário Popular Especial” (n. 16, 1ª quinzena de 

agosto 1970), era produzido e distribuído pela Adjori57 a todos os associados. Impresso 

                                                   
57 Isso mostra que o jornal era membro da Associação Nacional de Jornais do Interior do Brasil. Nova menção a isso 
aconteceria  apenas na edição de 1990, quando em seu expediente apareceria também a filiação à Abrajori (Associação 
Brasileira de Jornais do Interior) e à Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP). Em 2000, o vínculo com a SIP e a 
ABRAJORI mantinha-se, e surgiam no expediente, ainda, a vinculação à Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e à 
ADI (Associação dos Jornais Diários do Interior do RS). Além disso, o jornal era filiado ao Instituto Verificador de 
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também na horizontal, todo em preto e branco, apresentava assuntos “frios” (desde in-

formações sobre exame psicotécnico pra carteira de motorista até quadrinhos e ativida-

des/brincadeiras), sem nenhuma repercussão local. Apresentava, ainda, notícia sobre 

futebol no interior, reforma agrária, moda, rural, vida de artistas e destaque para encon-

tro de jornalistas da capital.  

Não há suplementos ou cadernos especiais em 27/08/1980 e nem nas semanas que 

antecedem e sucedem a edição de aniversário Já em 16/09/1984, surgiu o suplemento 

dominical Variedades, que circulou com a edição especial de 94 anos. Com foco prioritário 

no público feminino, dedicou-lhe dois espaços nobres: a capa, com “Presença Feminina”, 

assinada por Carlos Alberto Motta, colunista social já citado, e a contracapa, com seção 

“Feminina” (Figura 76), focada em moda. 

Figura 76: Capa e contracapa do suplemento dominical Variedades, de 1984. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo BPP. 

No interior, além da página dupla dedicada à coluna social “Marina Especial”, já 

citada na capa, três páginas eram dedicadas a matérias de agência sobre turismo no exte-

rior. Outra era dedicada às artes, assinada por Nelson Abott de Freitas, com uma coluna 

de notas chamada “Pinceladas” e matérias sobre três artistas locais (Figura 77). Curiosa-

mente, ele também assinava, na página de Televisão, uma matéria sobre artistas globais. 

                                                   
Circulação (IVC). Em 2010, mantinha-se apenas o vínculo nominado à ANJ e à ADI, além do IVC. Em 2016, o jornal já 
não era filiado ao IVC (o que impossibilita, inclusive, em termos de pesquisa, que se tenha acesso online a dados de 
circulação do mesmo, o que prejudicou esta pesquisa em algum âmbito), mantendo apenas o vínculo com a ADI e a 
ANJ. 
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A página dedicada a cruzadas e histórias em quadrinhos trazia um destaque para “Conse-

lhos Domésticos”. O “Cantinho Infantil” de Marília Poliesti tinha uma página inteira. O 

suplemento contava ainda com uma página “Literária”, em que eram publicadas poesias 

e crônicas de leitores, além de algumas matérias genéricas (provavelmente de agência), 

uma sobre Gutenberg e outra sobre “jovens motorizados”, além de um espaço dedicado 

às colunas antes vistas na editoria “Social”, no corpo do jornal, assinadas por diferentes 

igrejas/religiões e grupos nativistas. 

Figura 77: Página dedicada às artes, no suplemento Variedades. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo BPP. 

Em 27/08/1989, quando do replanejamento proposto por Bendati, o suplemento 

dominical Variedades se manteve, porém, com um rearranjo visual bem evidente, como 

pode ser visto na comparação entre as capas de 1984 e 1989 (Figura 78). A mudança tam-

bém pode ser observada na página “Cantinho Infantil” das duas edições (Figura 79): 
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Figura78: Capas do suplemento Variedades em 1984 (E) e 1989 (D). 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984; 27/08/1989. Acervo BPP 

Figura 79: O espaço infantil de Marília Poliesti antes e depois da reforma de Bendati. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984; 27/08/1989. Acervo BPP. 

Em termos editoriais, o conteúdo de ambas as edições era praticamente o mesmo, 

ainda que a configuração gráfica entre as edições fosse absolutamente distinta. Outros 
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dois suplementos, um deles citado anteriormente no texto de capa da edição de 1989, 

parecia ampliar a segmentação do público do jornal, ou pelo menos a tentativa de atingir 

nichos específicos antes atingidos de forma mais genérica. Um deles é o suplemento men-

sal, que também circulava aos domingos, “Mulher” (Figura 80), com 4 páginas, com con-

teúdos que versavam sobre culinária, moda, mas também, com artigos de caráter mais 

técnico, como nessa edição, em matéria sobre determinadas especialidades da medicina 

(como geriatria e pediatria).  

Figura 80: Capa (E) e página 3 (D) do suplemento Mulher. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 06/08/1989. Acervo BPP. 

O outro, que circulava quinzenalmente, era o suplemento Carros & Motos, com oito 

páginas sobre assuntos automobilísticos e contava, inclusive, com Classificados Próprios 

(Figura 81). Cabe salientar que ambos apresentavam um expediente próprio, dando cré-

dito aos editores e repórteres responsáveis pelos textos, mas também pelo diagramador, 

Teodoro Gonçalves, algo raro nas páginas do DP até então. Ainda, cabe salientar que as 

edições aqui ilustradas circularam antes da reformulação de Bendati, já que não circula-

ram na edição de aniversário (ao contrário do que aconteceu com Variedades), mas já é 

possível perceber uma diagramação menos densa, a elaboração de “marcas” de identifi-

cação específicas para cada suplemento, além de tipografias selecionadas especialmente 

para cada um deles. 
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Por fim, uma mudança empreendida pelo novo projeto de 1989 também destacou 

e diferenciou o caderno de Classificados (Figura 82), que passou a ter uma identidade 

bem definida, também com uma espécie de marca própria e categorias, diferente do que 

se via em 1980, por exemplo.  

Figura 81: Capa e Classificados do suplemento Carros & Motos. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 06/08/1989. Acervo BPP. 

Figura 82: A nova identidade e estruturação do caderno de Classificados a partir de 1989, com destaque para o cabe-
çalho das páginas seguintes à capa (base). 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP. 
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Em 25/08/1990, o suplemento dominical Variedades seguia o projeto de 1989, 

contudo, com oito páginas e não mais 16. Permaneceu o destaque de capa com “Presença 

Feminina” assinada por Motta, a página dupla de coluna social “Marina Especial”, a seção 

de arte e também a “Feminina”, o “Cantinho Infantil” e uma página dedicada aos “Tempos 

idos”, horóscopo e cruzadas. “Carros & Motos” continuava circulando quinzenalmente, 

com expediente que ainda indicava a diagramação de Teodoro Gonçalves, porém, o con-

teúdo era, prioritariamente, oriundo de agência. 

A novidade da edição ficava por conta do suplemento “Diário na TV”, de 12 páginas, 

com um layout e estilo completamente distintos do restante do jornal, repletos de carica-

turas de artistas e uma diagramação menos estruturada que o restante do jornal. O expe-

diente do caderno indicava a produção da Know How Editora, do Rio de Janeiro, ou seja, 

o conteúdo não era produzido localmente e, provavelmente, tratava-se da parceria divul-

gada na capa da edição de 27/08/1989, que salientava conteúdos contratados do RJ es-

pecialmente para os suplementos do jornal. 

Em 27/08/2000, o suplemento Variedades, com 12 páginas, pareceu patrocinado 

pelo Boticário, já que a marca do suplemento vinha ladeada nos dois lados pela marca da 

perfumaria, colorida. Cor também havia na contracapa (com seção Gastronomia) e nas 

centrais (com matéria especial sobre moda), como mostra a Figura 83. A coluna social 

assinada por Marina Oliveira não era mais a única da edição. Flávio Mansur (que aos 

poucos passou a ser o principal colunista social da cidade) era responsável por página 

dupla no suplemento. Identificava-se, ainda, seção de música e notícias de TV, ambas de 

agência, e a coluna infantil (que já não era mais editada por Marília Poliesti). 

Outra novidade desta edição é o suplemento de saúde Viva Bem (Figura 84), que 

contava com textos assinados por autoridades no assunto (médicos, psicólogos, fisiotera-

peutas explicitamente referenciados), além de uma coluna assinada (“Saúde em Primeiro 

Lugar”, com supervisão de Dr. Umberto Oliveira Filho). O caderno especial de aniversário 

(que será comentado adiante), em texto na página 73, citava ainda suplementos de Infor-

mática (que circulava quinzenalmente às terças-feiras), Turismo (que circulava quarta ou 

quinta-feira, quinzenalmente, com central colorida) e Motor, que substituiu Carros & Mo-

tos e era publicado mensalmente, às segundas-feiras.  

Ainda, circulava, de segunda a sexta-feira, encartado no corpo do jornal com qua-

tro páginas, o “DP Regional”, com notícias das cidades da região sul do Estado. 
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Figura 83: Detalhe da central colorida do suplemento 
Variedades. 

Figura 84: Capa do suplemento Viva Bem, com tipogra-
fia bem distinta do corpo do jornal. 

  

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2000. Acervo BPP Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2000. Acervo BPP. 

Na edição de 27/08/2009, ao apresentar o novo projeto gráfico e editorial, o edi-

tor-chefe Ivan Rodrigues citou também os suplementos reestruturados (Figura 85). O su-

plemento “Estilo”, que circulava aos domingos em substituição ao “Variedades”, já há 

alguns anos, tinha um caráter mais sóbrio, com uma paleta de cores mais rebaixada, por 

atingir uma parcela maior dos leitores, geralmente mais velhos. Tratava de turismo, gas-

tronomia, televisão e cinema, além de apresentar as colunas e crônicas já comentadas, 

ilustradas. A central, colorida, geralmente trazia matéria especial que envolvia cultura e 

entretenimento, produzida localmente. “Cores e fotografias são mais valorizadas e os tex-

tos estão enxutos” (DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009, p. 3), e o grid, mais modulado, va-

lorizava o conteúdo.  

O suplemento “Zoom” (Figura 86), que também já circulava há algum tempo, era 

veiculado de segunda a quinta-feira. Colorido na capa e contra, além das centrais (dedi-

cadas à coluna social de Flávio Mansur), trazia uma matéria de capa local, assinada, além 

de uma matéria no miolo sobre cultura (bandas, shows, eventos, artistas locais), acompa-

nhada da coluna “Artefatos”, com pequenas notas que cobriam a agenda cultural da ci-

dade. Cruzadas, horóscopo, programação de TV aberta e cinema ocupavam duas das oito 
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páginas. A contracapa, que por um certo tempo apresentou o “Zapeando”, seção que edi-

tava notícias sobre televisão, mais tarde passou a apresentar também notícias culturais 

locais, assinadas por Leon Sanguiné.  

Ainda de acordo com o editor-chefe, a marca do caderno foi redesenhada para 

acompanhar o caráter “contemporâneo” pelo restante do jornal. “A maximização das ima-

gens, a economia dos textos e o uso de cores vivas denotam um tom mais arrevistado ao 

caderno, que também classifica melhor matérias de cobertura local” (DIÁRIO POPULAR, 

27/08/2009, p. 3). 

Figura 85: Capas dos 5 suplementos que circulam semanalmente em 2009. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora. 

Figura 86: Exemplo de capa do suplemento Zoom, após o redesign de 2009. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 31/01/2011. Acervo da autora. 
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O suplemento “Viva Bem”, além de ter marca e layout redefinidos, substituiu o es-

paço específico dedicado à terceira idade, a conteúdos destinados à relação entre pais e 

filhos. Era encartado às terças-feiras, e não mais aos domingos, e absorveu o painel de 

profissionais da saúde, antes publicado no corpo do jornal. 

Já o suplemento “Tudo”, com caráter de agenda cultural e social, era reforçada e 

valorizada por uma central em que ícones identificavam instantaneamente cada seção e 

tipo de evento (Figura 87). Circulava às sextas-feiras para divulgar a programação do final 

de semana, e além de trazer a agenda, destacava a coluna social de Flávio Mansur com 

duas páginas e notas culturais locais.  

Finalmente, o suplemento adolescente “Plugue-se” substituiu o “Se Pá”, que circu-

lava desde 2007. Circulando também às terças-feiras, como o Viva Bem, tratava de assun-

tos mais próximos do público jovem, como tecnologia, esportes radicais, cinema e séries; 

possuía marca própria e elementos gráficos de apoio “que mantêm o leitor ‘plugado’ ao 

conteúdo dinâmico, ilustrado e focado em novidades da era digital” (DIÁRIO POPULAR, 

27/08/2009, p. 3).  

Cabe salientar que, uma vez que o redesign do jornal empreendido em 2009 foi 

totalmente realizado pela equipe interna do jornal, passou a circular, a partir desta edição, 

um expediente com os créditos do projeto, nos cadernos “Zoom” e “Tudo”, algo inédito 

até então. 

Por fim, a última novidade de 2009 fica por conta do redesign também do caderno 

de Classificados, que mantinha basicamente o mesmo layout desde 1989. Em 2009, além 

de uma nova identificação, foram elaborados ícones para cada categoria (Figura 88). 

Figura 87: Exemplo de central do suplemento Tudo, com a programação do final de semana categorizada. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 06/12/2013. Acervo da autora. 
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Figura 88: Redesign dos Classificados, com ícones definidos para cada categoria. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora. 

Na edição de 27/08/2010, circulavam os mesmos cadernos identificados em 2009. 

A única novidade era o anúncio de um suplemento que passou a circular no final de se-

mana seguinte, tendo como tema a sustentabilidade (que também era o foco da edição de 

aniversário), chamado “Pense Bem” (Figura 89). 

Figura 89: Primeira edição do suplemento Pense Bem, que traz encartado um brinde que vale uma muda de ipê-roxo. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 29/08/2010. Acervo da autora. 
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Figura 90: Capas do suplemento Estilo antes do redesign de 2009 (E), após o redesign (centro) e após o redesign de 
2016 (D). 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 28/10/2007; 22/03/2015; 4 e 5/06/2016. Acervo da autora 

Em 27 e 28/08/2016, novas alterações editoriais e gráficas foram propostas, e tal-

vez a mais drástica delas tenha sido a extinção de praticamente todos os suplementos. O 

dominical “Estilo” (Figura 90), que foi mais uma vez repaginado, ganhou uma dissidên-

cia: o “Estilo Gastronômico”, que é veiculado às quartas-feiras, em quatro páginas full 

color. O suplemento Tudo, que contava com oito ou 12 páginas, continua circulando às 

sextas-feiras, mas de forma enxuta, com quatro páginas. A capa continua chamando no-

tícia local sobre cultura, as 2 e 3 dão conta da coluna social de Flávio Mansur e uma pe-

quena agenda de eventos e a contra trazem horóscopo, cinema e cruzadas. Por fim, a 

editoria esporte_DP na segunda-feira transforma-se em suplemento encartado com oito 

páginas, também totalmente coloridas, que dão conta dos eventos esportivos do final de 

semana. 

4.1.5 Cadernos especiais 

A organização editorial de conteúdos apresentou diversas mudanças ao longo da 

segunda fase do Diário Popular. A primeira delas é a presença, já na edição de 

27/08/1940, de um caderno especial, em homenagem à cidade de Jaguarão (figura 91). 

Foi a primeira vez que surgiu um destaque do corpo fixo do jornal. Com 22 páginas, mes-

clava notícias sobre as duas cidades (Pelotas e Jaguarão) e até mesmo algumas publicida-

des específicas de estabelecimentos da cidade fronteiriça. Todavia, apenas oito das 22 

páginas eram prioritariamente sobre aquela cidade, e a partir da página 9, os conteúdos 

editoriais e comerciais pareciam focar em Pelotas. 
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Figura 91: Caderno especial destacando a cidade de Jaguarão em 1940. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1940. Acervo BPP. 

A ocorrência seguinte de algo que se possa chamar de caderno especial no DP deu-

se apenas em sua edição comemorativa de 94 anos, em 16/09/1984. A partir de um su-

mário constante na página 2 da edição, logo após o selo comemorativo já apresentado, é 

possível vislumbrar a seguinte divisão de cadernos especiais:  

1 - História, mesclando a história do DP e da cidade de Pelotas, abordando inclu-

sive questões polêmicas como o passado escravagista das charqueadas, retratando o en-

sino formal nos primeiros tempos da formação da cidade. Diversos personagens da 

história do DP, como Dona Mimi, e aspectos técnicos sobre a reprodução do jornal, e 

ainda, a forma como a publicidade se instaurou nas páginas do jornal (como os primeiros 

“reclames”) foram assunto do caderno (Figura 92). 

2 - Cultura, falando principalmente da “Contribuição do Rio Grande do Sul à nação 

brasileira”, que ocupava várias páginas e era assinada por Mozart Russomano. Levantava 

aspectos históricos e culturais (citando vários artistas, escritores e intelectuais locais, 

como João Simões Lopes Neto, o escultor Antônio Caringi, entre outros). Explicitava a 

história de casarões e outras construções relevantes na cidade, intercalando com hábitos 

culturais, como os saraus literários, o desenvolvimento do ensino superior na cidade, e 

citava os relevantes teatros locais, como o Sete de Abril e o Guarany (Figura 92). 
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Figura 92: Capas dos cadernos História e Cultura, da edição comemorativa de 94 anos. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo da BPP. 

3 - Reportagem, que explicava ao leitor a diferença entre breves notícias e repor-

tagens mais longas e apresentava várias delas sobre os mais diversos assuntos: de educa-

ção a cultura, passando por ecologia e futebol, em longos textos de página inteira, 

fartamente ilustrados (Figura 93). 

4 - Economia, em que eram apresentados os resultados de um simpósio sobre agro-

pecuária e agroindústria que ressaltava os principais setores da economia local e regional, 

como a produção de arroz, de pêssego, a criação de gado e, consequentemente, produção 

de leite e couro (Figura 93). 

Figura 93: Capas dos cadernos Reportagem e Economia, da edição comemorativa de 94 anos. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo da BPP. 
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5 - Zona Sul, que trazia a foto de Edmar Fetter, ex-prefeito de Pelotas e primeiro 

presidente da Azonasul, associação dos municípios da Zona Sul, que era justamente o 

tema do caderno, que dedicava suas páginas a ressaltar as características dos 16 municí-

pios que a compõem, a saber: Encruzilhada, Pelotas, São Lourenço do Sul, Rio Grande, 

Piratini, Santa Vitória do Palmar, Pinheiro Machado, Pedro Osório, Capão do Leão, Can-

guçu, São José do Norte, Jaguarão, Herval, Mostardas, Tavares e Arroio Grande. Além 

disso, o caderno dedicava suas páginas centrais à praia do Cassino e à Lagoa Mirim, des-

tacando, mais uma vez, o caráter regional, nunca antes veiculado de forma tão estrutu-

rada (Figura 94). 

6 - Colaboradores, que contava com textos dos mais diversos (crônicas, artigos de 

opinião, resgates históricos) redigidos por diversos colaboradores recorrentes do jornal 

(Figura 94).  

Figura 94: Capas dos cadernos Zona Sul e Colaboradores, da edição comemorativa de 94 anos. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo da BPP. 

7 - Lazer, que era organizado por uma agência de publicidade, destacada em edi-

torial. É o primeiro caderno especial da edição que apresentava expediente, dando crédi-

tos de autoria dos textos, da diagramação, e até mesmo da arte-final. O caderno destacava 

alguns pontos turísticos, fazia menção à noite pelotense, à produção de artesanato e dava 

voz a diversos artistas (na maioria, músicos) que falavam sobre suas experiências tocando 

na cidade (Figura 95).  

8 - Administração Bernardo de Souza. Pela primeira vez em todas as edições ana-

lisadas, surgia um apoio (na forma de um caderno inteiro de oito páginas) a uma admi-

nistração determinada. Nem na época em que um membro da família Fetter assumiu a 



 

 

 172 

prefeitura, como já foi comentado, se viu algo tão explicitamente exposto nas páginas do 

jornal. Por certo, cabe salientar que o governo do então prefeito, Bernardo de Souza, foi 

extremamente popular, e até hoje serve como exemplo para outros políticos que vieram 

depois. Ainda assim, cabe a menção. Também trazia expediente creditando a produção 

de conteúdo, desta vez incluindo até mesmo o papel de um ilustrador (Figura 95). 

Figura 95: Capas dos cadernos Lazer e Administração Bernardo de Souza, da edição comemorativa de 94 anos. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo da BPP. 

Em termos de configuração visual, ainda que a modulação empregada fosse com-

pletamente a um grid de base, alguns tratamentos recorrentes, como o uso de fios espes-

sos em torno de alguns módulos, a utilização de tipografia similar nas manchetes de capa 

(ainda que em proporções diferentes), a aplicação da marca do jornal sempre na mesma 

proporção e a presença do selo da edição comemorativa denotavam algum tipo de consis-

tência visual. O único caderno que destoava totalmente do contexto era o último, sobre a 

gestão da prefeitura, que usava inclusive uma marca da própria gestão ao invés da marca 

do jornal. Somente o selo comemorativo se mantinha nesta última. 

Cabe salientar que, ao longo dos cadernos especiais, foram veiculados dezenas de 

anúncios de cumprimentos ao jornal pelo seu aniversário. Hábito que já vinha tomando 

cada vez mais espaço nas páginas das edições anteriores, a partir de 16/09/1984 (e apro-

veitando, muitas vezes, as próprias mudanças empreendidas em termos de formato e mé-

todo de impressão), em que tal prática se tornou mais sistemática. Em diversas páginas 

inteiras, ou ocupando meias páginas, anunciantes, instituições locais e regionais, autori-

dades, colaboradores fizeram uso de espaço publicitário pago para enaltecer o papel do 

jornal diante da comunidade, como pode ser visto nas Figuras 96 e 97.  
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Figura 96: Anúncio ressalta as novas dimensões do jornal, agora em formato tabloide. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo BPP 

Figura 97: Em anúncio de página inteira, são ressaltadas as mudanças ocorridas no jornal bem como seu longo tempo 
de circulação. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984. Acervo BPP. 
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Em 27/08/1989, foram três os cadernos especiais veiculados na edição de aniver-

sário (Figura 98). O primeiro, “Flagrante Histórico”, mais uma vez expunha dados e cu-

riosidades acerca da história do jornal e da cidade. No segundo, dedicado ao 

Desenvolvimento e à Educação, abordou-se o contexto atual dos setores, especialmente 

em caráter local. Por fim, um caderno sobre a violência no município, contando casos sem 

solução, apontando estatísticas e buscando ações falava sobre o assunto, que parecia ser 

uma preocupação recente no município. Além desses três, circulava encartado junto ao 

suplemento “Variedades”, um caderno especial do “Dunas Clube”, clube social da cidade, 

apresentando as debutantes do ano. 

Figura 98: As capas dos cadernos especiais da edição de 1989. 

    

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP. 

Na edição centenária, de 25/08/1990, além do caderno principal, já comentado 

anteriormente, o DP apresentava índice de outros 7 cadernos especiais (Figura 99), a sa-

ber: 1) 100 anos de Diário Popular (fonte de várias informações constantes nesta pes-

quisa, que mais uma vez expõe a história do jornal; 2) Fragmentos históricos de grandes 

fatos do século; 3) Um caderno que enfatizava fragmentos da história por meio de notícias 

antigas publicadas no próprio DP e em outras publicações, como o Almanaque de Pelotas, 

sob o título “Ainda hoje há sinais vivos do nosso passado”; 4) Guia turístico e sentimental, 

muito rico em fotos e que descrevia uma espécie de “passeio” pela cidade; 5) Panorama 

geral da Zona Sul (I); 6) Caderno Zona Sul (II); 7) Pelotas hoje, bairros e vilas. Percebe-

se uma preocupação não só em traçar uma retrospectiva do jornal e da cidade de Pelotas, 

mas também, de contextualizar a circulação do periódico ao longo do tempo, como em 

outros momentos já havia sido esboçado. Os cadernos 5 e 6 tinham foco na região Sul do 

Estado, salientando inclusive diversas cidades por onde o DP circulava e onde possuía 
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representantes e distribuidores, o que também já havia sido esboçado, pelo menos, em 

16/09/1984. Os três últimos cadernos apresentavam, assim, foco no presente e nas pers-

pectivas futuras da região, também apostando no jornalismo local regional. 

Figura 99: As capas dos sete cadernos especiais da edição centenária. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 
25/08/1990. Acervo BPP 
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Ao contrário do que foi observado em 16/09/1984, em 25/08/1990, percebeu-se 

uma consistência bem maior na diagramação dos diferentes cadernos. Ainda respeitando 

os parâmetros do projeto gráfico de 1989, o uso de capitulares, das faixas horizontais e 

dos blocos de texto recuados, gerando espaços em branco nas páginas, além das imagens 

em grande proporção, condiziam com o proposto por Bendati no ano anterior e, ao 

mesmo tempo, reforçavam uma identidade visual mais consistente ao conjunto. Mesmo 

fazendo uso de diferentes recursos, como fotografias e mapas, ainda era possível estabe-

lecer uma relação entre os cadernos, reforçada pelo cabeçalho recorrente. 

Já a edição de 27/08/2000, ainda que dividida em 5 cadernos, trazia apenas um 

caderno especial sobre o aniversário, com 80 páginas (26 das quais coloridas, na quase 

totalidade graças a anúncios de grandes dimensões de empresas, instituições e parceiros, 

cumprimentando o jornal por seu aniversário). Tal prática, já comentada anteriormente, 

vinha se disseminando cada vez mais no jornal. A partir dessa edição, foi possível identi-

ficar sempre um caderno especial de aniversário, com uma temática definida, que era uti-

lizado também para a veiculação de uma quantidade grande de anúncios relacionados ao 

aniversário do jornal.  

Neste ano, primeiro da amostra desde o início da impressão a cores em quadricro-

mia, em 1997, o tema era “Informação e bons negócios”, como ficou exposto na capa e 

contracapa do caderno (Figura 100), destacando bem o mote dos textos que o compõem 

(baseados no aspecto comercial). Continha textos de cunho histórico sobre o jornal, e des-

tacava, em duas páginas, o trabalho do diagramador, ilustrador e chargista André Ma-

cedo, já citado anteriormente. Também havia espaço para o escritor pelotense Mario 

Osorio Magalhães, para a maratona que já há anos levava o nome do jornal em homena-

gem ao aniversário do veículo, assim como o prêmio do Jockey Clube. Outros textos des-

tacavam instituições (como Santa Casa de Misericórdia e Beneficência Portuguesa, 

Colégio Gonzaga, Instituto de Menores Dom Antônio Zattera), iniciativas sociais e espor-

tivas, além do uso do jornal como material didático, a relação do jornal com movimento 

tradicionalista, entre outros assuntos. A edição parecia pautada pelo vínculo do DP com 

a sociedade, de maneira ampla. Uma novidade era o destaque dado nominalmente à atu-

ação de empresas de propaganda. Cada uma das 13 agências tinha espaço de uma página 

inteira,com textos e fotografias de suas equipes e diretoria. Em contrapartida, muitos dos 

textos destacavam a inserção de mercado do DP graças à sua associação ao IVC, Instituto 

de Veiculação e Circulação. Finalmente, um texto especial falava também sobre a imple-

mentação de Gestão pela Qualidade Total, pela qual o jornal ganhou prêmio em 2000. 
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Em termos de layout, o uso de sombras, degradês, transparências e sobreposição 

de imagens pareceu uma tentativa de explorar ao máximo as possibilidades de produção 

gráfica, destoando completamente do que vinha sendo exposto no jornal até a década an-

terior. 

Figura 100: Capa (D) e contracapa (E) do caderno especial de 2000, com foco comercial. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2000. Acervo BPP. 

Figura 101: A diretora do Diário Popular, Virgínia Fetter, entre as administradoras do Theatro Guarany, ao fundo, na 
capa do caderno especial de 2009. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. Acervo da autora. 

Em 27/08/2009, o tema do caderno especial de aniversário foi a cultura (Figura 

101). Especificamente, a revitalização do Theatro Guarany, projeto encabeçado pelo Diá-

rio Popular em parceria com os administradores do teatro que, ao longo de um ano, se 
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propunha a patrocinar e apoiar diversos shows e atividades culturais que teriam como 

palco aquele prédio histórico.  

O caderno, que tradicionalmente contou com a publicação de dezenas de anúncios, 

conforme mencionado anteriormente, foi dividido em 3 partes. Na primeira, textos expli-

citavam a história do teatro, ressaltavam detalhes arquitetônicos e previam melhorias. Na 

segunda parte, eram apresentados os projetos previstos para acontecerem entre 2009 e 

2010, além de destacar artistas locais (como os irmãos Kleiton e Kledir e a atriz Glória 

Menezes) que participariam do projeto. Por fim, a terceira parte ressaltava a importância 

histórica de diversos teatros e cinemas não apenas de Pelotas, mas de toda a Zona Sul do 

estado (como Jaguarão, Rio Grande, Piratini e até Bagé). As duas últimas páginas do ca-

derno ressaltavam os 25 anos desde a implementação do sistema offset, conforme já foi 

dito, e destacavam o papel de alguns antigos funcionários ainda na ativa, como o diagra-

mador Teodoro Gonçalves, já citado anteriormente, no jornal desde 1969, o impressor 

Paulo Roberto Soares, que chegou ao DP junto com o sistema offset, em 1984, o mecânico 

e impressor Reni dos Santos, que veio literalmente com as máquinas do Grupo Editorial 

Sinos, de Novo Hamburgo, adquiridas pelo DP. Mas o principal destaque, neste caso, foi 

do atual gerente industrial do jornal, José Francisco Lobo Santos Silva, na época (2009), 

com 58 anos, que chegou no DP aos 17 como auxiliar de oficina e, em 1986, assumiu o 

cargo de gerente industrial.  

Em depoimento à matéria, o gerente ressaltou que a rapidez que os novos proces-

sos trouxeram à rotina de trabalho era o que mais o impressionava. O que antes era feito 

em dias (como a produção de cadernos especiais), agora, era realizado em horas. E con-

cluiu: “O maior ganho, finalmente, se tem obtido na qualidade do produto jornal, desde a 

atualidade da informação ao visual gráfico cada vez mais atraente, como quer o leitor” 

(DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009, p. 47). 

Finalmente, uma novidade apresentada pela primeira vez neste caderno: em seu 

expediente, não apenas a diretoria e os responsáveis por textos e diagramação foram no-

minados, mas todo o pessoal envolvido na produção, desde os contatos publicitários do 

setor comercial aos arte-finalistas, revisores e impressores foram destacados, um a um, 

por iniciativa do então Editor de Arte, Joaquim Gonçalo58. O mesmo aconteceria no ano 

seguinte, no caderno de 120 anos, quando o Editor de arte passou a ser Thiago Rocha. 

                                                   
58 Joaquim Gonçalo, apesar de autodidata, desde os anos 1990, trabalhava como diagramador do DP, sendo responsável 
por todas as adaptações informais realizadas em termos de projeto gráfico desde o projeto de Bendati, em 1989. Foi o 
responsável pela composição da equipe de designers formados, contratados a partir do início dos anos 2000, que seriam 
os responsáveis pela elaboração do projeto gráfico de 2009. Apesar de não ter participado ativamente de tal desafio 
“pois já havia montado uma equipe que entendia formalmente do assunto”, em suas palavras, foi quem deu condições  
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Em 27/08/2010, o tema do caderno especial de 120 anos foi a sustentabilidade. 

Com capa ilustrada (Figura 102) pelos designers e ilustradores Bruno Campelo e Tadeo 

Pérez, que remete à capa da edição, já citada anteriormente, o caderno discutiu a história  

das “civilizações insustentáveis” e propôs perspectivas de um futuro ecologicamente viá-

vel. Mais uma vez, intercalando as páginas de conteúdo com dezenas de anúncios para-

benizando o DP. Pela primeira vez em décadas, o jornal abriu mão de falar da própria 

história. O máximo de retomada a que o caderno se propôs, nas primeiras páginas, foi 

“prestar contas” do que foi realizado no ano de duração do projeto de revitalização do 

Theatro Guarany, e em uma espécie de linha do tempo (Figura 103), que apresentou nas 

páginas centrais do caderno. Porém, ainda que não tivesse assinatura de nenhuma agên-

cia, a “linha do tempo” apareceu “assinada” por 30 estabelecimentos comerciais da ci-

dade, que aparentemente pagaram pela página dupla colorida central do caderno. Cabe 

salientar, ainda, que um equívoco foi identificado no texto, que apontou a mudança do 

formato standard para o tabloide em 1981, e não em 1984, como ocorreu. O que reforça 

a impressão de que tal conteúdo não foi elaborado pelo próprio jornal, e sim, teve cunho 

estritamente comercial (Figura 104).  

Figura 102: Cada do cadernos especial de 120 anos, sobre sustentabilidade. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2010. Acervo da autora. 

                                                   
que todas as inovações em termos de padrões gráficos fosse possível. Além disso, era o principal responsável pela in-
termediação entre redação, arte-final e impressão, juntamente com Teodoro Gonçalves. 
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Figura 103 Página central do caderno especial com “linha do tempo” do DP. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2010. Acervo da autora 

Figura 104: Detalhe do equívoco sobre a mudança de formato do jornal. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2010. Acervo da autora. 

Na edição de 27 e 28/08/2016, ano em que mais uma vez altera seu projeto edito-

rial e gráfico, o DP apresenta o mais enxuto de seus cadernos especiais de aniversário 

(Figura 105). Em apenas 16 páginas (totalmente coloridas, como nunca antes acontecera) 

e com poucos anúncios, o tema abordado nessa edição de 126 anos foi a terceira idade, 

como já divulgava a capa da edição. O caderno dedicou suas duas primeiras páginas in-

ternas a apresentar as perspectivas dos então candidatos à prefeitura59 sobre políticas pú-

blicas destinadas à “melhor idade”. A partir daí, apresentaram-se projeções acerca da 

                                                   
59 Em 2016, houve eleições municipais, quando foi eleita a primeira prefeita  mulher de Pelotas, Paula Mascarenhas, do 
PSDB. 
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longevidade da população pelotense, além de diversas alternativas e alguns cases de ido-

sos que continuavam desempenhando diversas atividades após atingir uma idade mais 

avançada. Não se vê mais expediente destacando a equipe envolvida no caderno nem no 

redesign do jornal. Da equipe responsável pelo redesign de 2009, os últimos remanescen-

tes, que continuavam no jornal em 2010 (como o então editor de arte Thiago Rocha e o 

ilustrador Bruno Campelo), já não compunham mais a equipe, agora encabeçada por 

Paula Moreira. 

Figura 105: Capa do caderno especial de 126 anos do DP, o mais enxuto de todos os analisados. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27 e 28/08/2016. Acervo da autora. 

4.2 Configuração gráfica 

4.2.1 Suporte/formato e grid 

Em termos de suporte, o jornal sempre foi impresso em papel jornal. Contudo, 

percebe-se, nas primeiras edições da amostra (especialmente em 26/08/1900 e 

27/08/1910), que o papel possuía uma qualidade maior, era mais calandrado e menos 

poroso. Com o passar dos anos, a qualidade do suporte caiu, o que afetou a nitidez da 

impressão, como é possível observar nas edições de amostra da segunda fase do jornal, 

de 27/08/1940 a 27/08/1970, principalmente. Mais poroso e mais escuro, o papel fez 

com que a impressão, em pelo menos três das cinco edições analisadas, parecesse menos 

nítida, comumente gerando manchas ocasionadas pela absorção da tinta pelo papel no 

verso das folhas. 
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Com o passar dos anos e, especialmente a partir da década de 1990, com a inserção 

efetiva da impressão a cores, percebe-se uma melhora na qualidade no papel, mais calan-

drado e liso, o que não apenas garantiu uma melhor qualidade de impressão dada a baixa 

absorção da tinta pelo papel (dificultando o ganho de ponto), como também permitiu uma 

manutenção mais íntegra das edições ao longo do tempo. 

À data de sua fundação, o formato do Diário Popular era pouco maior do que um 

tabloide da atualidade. Seu formato media 33 x 47 cm, como circulou até 30/12/1890. No 

dia 2/01/1891, ampliava o formato para 41 x 56 cm, permanecendo assim durante os três 

meses seguintes. A 1º de abril do mesmo ano, aumentava outra vez as dimensões, para o 

formato standard que, com pequenas variações (a partir de 1930, aproximadamente, com 

43 x 59cm), manteve-se até 16/09/1984 (DIÁRIO POPULAR, 16/08/1984, p. 4). A partir 

de sua terceira fase, portanto, o DP reassumiu o formato tabloide, mantendo-se com a 

dimensão de 28 x 39cm até os dias de hoje. 

Ao longo das primeiras décadas de circulação, tanto em formato tabloide como já 

no formato standard, o jornal circulou em um único caderno de quatro páginas. Somente 

na edição observada em 27/08/1931 isso mudou, e o jornal apresentou-se então com 16 

páginas. Em 27/08/1938, reduziu novamente para oito páginas. A partir daí, o número 

de páginas aumentaria gradativamente, com 32 páginas em 27/08/1940 (exatamente o 

dobro observado na edição da década de 1930), passando para 46 páginas em 

27/08/1950, chegando a 52 páginas em 27/08/1960, para retornar às 32 páginas em 

27/08/1970. Finalmente, na edição de 27/08/1980, uma edição atípica, o jornal circulou 

com apenas 10 páginas. 

Já na terceira fase do jornal, um aumento significativo do número de páginas é 

observado: em 16/09/1984, o jornal bateu seu recorde, com 188 páginas na primeira edi-

ção em formato tabloide, caiu para 116 páginas em 27/08/1989, subiu novamente para 

144 na edição centenária de 25/08/1990, teve 164 páginas em 27/08/2000 e, e em 

27/08/2009, decresceu drasticamente pela metade, com 84 páginas, 88 em 27/08/2010 

e finalmente 92 na edição conjunta de 27 e 28/08/2016. O Gráfico 1 apresenta visual-

mente essa oscilação no número de páginas, enquanto o Quadro 5 estabelece a relação 

entre páginas e número de cadernos.60 

                                                   
60 Cabe salientar que aqui foram considerados cadernos os arranjos de página com numeração independente, o que 
leva em consideração suplementos em algumas  edições, bem como os cadernos especiais/de aniversário, além dos 
cadernos de Classificados dos domingos, dia em que circulavam destacados do corpo do jornal. 
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Gráfico 1: Relação do número de páginas ano a ano. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 5: Relação entre o número de páginas e o número de cadernos em cada edição. 

Ano Nº de páginas Nº de cadernos 

1890 4 1 

1900 4 1 

1910 4 1 

1920 4 1 

1931 16 1 

1938 8 1 

1940 32 2 (principal + especial Jaguarão) 

1950 46 6 (nenhum especial) 

1960 52 7 (nenhum especial) 

1970 32 4 (nenhum especial) 

1980 10 2 (nenhum especial) 

1984 188 11 (8 especiais + Classificados + suplemento Variedades + principal) 

1989 
116 

8 (3 especiais + 2 Classificados + suplemento Variedades + Caderno de-
butantes Dunas Clube + principal) 

1990 144 8 (7 cadernos especiais + principal) 

2000 
164 

5 (1 especial aniversário + suplemento Variedades + suplemento Viva Bem 
+ Classificados + principal) 
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2009 84 2 (1 especial de aniversário + principal) 

2010 88 3 (1 especial aniversário + suplemento Tudo + principal) 

2016 92 4 (1 especial aniversário + suplemento Estilo + Classificados + principal) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Da data de sua fundação até janeiro de 1891, quando o jornal foi editado em for-

mato tabloide, a mancha gráfica da página (espaço ocupado por conteúdo impresso, ex-

cetuando-se as margens) era de 31 cm de largura x 43,5 cm de altura, com um grid de 

cinco colunas rígidas, intercaladas por fios verticais. O cabeçalho da capa, apresentando 

a marca do jornal, estava contido nesta mancha, ocupando uma altura de 7cm da mesma. 

A partir de 1891 e até 16/09/1984, o jornal circulou em formato standard. Com 

isso, a proporção da mancha gráfica foi alterada, tornando-se bem mais verticalizada, o 

que alterou também a disposição do conteúdo em colunas (Figura 106). Em 26/08/1900, 

por exemplo, a página possuía uma mancha gráfica de 41,5 x 62cm, dividida em oito co-

lunas com 5cm de largura cada. O cabeçalho contendo a marca na capa continuava me-

dindo 7cm de altura, o que representava, na página bem mais vertical, um destaque 

consideravelmente menor em relação à mancha gráfica da década anterior. 

Figura 106: A diferença de proporção entre a mancha gráfica de 1890 (E) e 1910 (D). 

 

Em 27/08/1910, uma pequena variação de proporção foi notada, especialmente na 

largura da mancha gráfica. Com uma mancha gráfica de 45 x 63,5cm (incluindo cabeça-

lho), o jornal ficou um pouco menos vertical. A marca passou a ocupar apenas 5cm na 

altura da página, o que reduziu um pouco mais seu destaque. O grid seguiu sendo de oito 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 04/09/1890; 
27/08/1910. Acervo BPP 
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colunas, como na década anterior, intercaladas por fios verticais. O mesmo ocorreu na 

edição de 27/08/1920: não houve variação nas proporções da mancha gráfica e o número 

de colunas permaneceu o mesmo. Apenas em 27/08/1931 notou-se uma variação nesse 

sentido: o grid passou a ser de sete colunas. Na mesma edição, houve uma nova variação 

no formato standard: a mancha gráfica apresentou 39 x 51cm. A área útil da página, com 

isso, diminuiu consideravelmente, e o grid passou a ser dividido em sete colunas, que 

mantinham a mesma largura daquelas de 1920: 5,5cm. A marca na capa, que continuou 

ocupando 5cm de altura, voltou a ganhar corpo na composição, dada a redução de pro-

porções da página. A relação de proporção entre a mancha gráfica das páginas e sua dis-

tribuição de colunas, além da disposição da marca na capa, pode ser observada no 

esquema gráfico a seguir (Figura 107), que busca ilustrar o exposto. 

Figura 107: Esquema de colunas na primeira fase do DP. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Em termos estruturais, conforme dito anteriormente, como a dimensão das pági-

nas permaneceu praticamente inalterada ao longo da segunda fase, o mesmo ocorreu com 

a mancha gráfica. Em 27/08/1940, a mancha gráfica era de 39 x 50cm, com apenas 1cm 

de variação da década anterior. O grid também se manteve com sete colunas de 5,5cm de 

largura, o que fez com que a proporção da página não apresentasse qualquer variação. O 

fólio, ocupando o cabeçalho das páginas internas, apresentou o nome do jornal e a data 

ao centro, e o canto externo era reservado ao número da página. 
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De 1940 a 1950, houve um grid de sete colunas, que quebrou um pouco a vertica-

lidade da composição da página standard, como pode ser observado na Figura 108. Se na 

edição de 27/08/1940, houve uma modulação de conteúdos gradativa (especialmente 

com falsas colunas e manchetes e chamadas cortando horizontalmente grandes blocos de 

informação), em 27/08/1950, o grid voltou a ser mais rígido. Ao contrário do que ocorria 

em 1940, quase não se via o uso de falsas colunas. Quando aconteciam (em duas ou três 

situações específicas), geralmente eram contornadas por fios, ganhando o tratamento de 

um box. Talvez esse retorno à rigidez diagramática tivesse a ver com a diminuição do uso 

de fotografias, muito mais profuso em 27/08/194061. 

Nas edições de 27/08/1960 e 27/08/1970, a mancha gráfica cresceu mais um 

pouco, apresentando 40,5 x 56cm. Porém, percebeu-se uma alteração no número de co-

lunas, que passaram para nove, o que fez com que o conteúdo fosse disposto em conjuntos 

bem mais verticais do que nas edições anteriores. O fólio seguiu apresentando as mesmas 

informações, mas, em 27/08/1970, o nome do jornal passou a ocupar o canto interno da 

página, e não mais o centro do cabeçalho. A data continuou ao centro e o número da pá-

gina no canto externo. 

Finalmente, em 27/08/1980, ainda que a variação da mancha fosse pequena (41 x 

55cm, incluso o cabeçalho), a distribuição do grid sofreu alteração significativa. Ainda 

que a grade básica continuasse sendo dividida em nove colunas com 4cm de largura cada, 

a diagramação das páginas acabou por mesclá-las de duas a duas, formando-se assim 

quatro colunas mais largas, com cerca de 8cm de largura, e uma estreita, que mantinha a 

proporção original, geralmente ocupando a margem interna ou externa da página, em que 

eram dispostos quadros ou colunas de pequenas notas. Com isso, apresentou-se uma di-

agramação mais modular e menos vertical. 

Essa maior rigidez no grid foi mantida nas edições de 27/08/1960 e 27/08/1970, 

quando o espaço da página era dividido em nove colunas bem estreitas. Contudo, cabe 

salientar que, nesse momento, já existiam anúncios de maiores proporções, que modula-

vam várias colunas de texto em uma mesma composição, o que acabou por quebrar, em 

diversos momentos, a verticalidade da página. Isso fez também com que alguns conteúdos 

editoriais, cortados pelos anúncios modulados, parecessem, por vezes, perdidos em pe-

quenas colunas avulsas. Já em 27/08/1980, embora ainda fosse mantido o grid básico de 

nove colunas, elas eram, na maioria das páginas, mescladas de duas a duas. Resultou, 

                                                   
61 Cabe lembrar que, nesse momento, pouco tempo após o retorno da circulação do Diário, existia uma 
ênfase nas reportagens fotográficas, conforme explicitado. Com o passar do tempo, o uso prioritário das 
imagens pareceu perder força. 
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portanto, em quatro colunas mais largas de texto, e apenas uma, avulsa, respondendo às 

proporções do grid, que era geralmente disposta na margem externa, algumas vezes na 

interna (áreas cinzas na Figura 108), com pequenas informações/colunas assinadas ou de 

notas. Houve, assim, uma mancha gráfica e uma distribuição de conteúdo que se asseme-

lhou, em alguma medida, à proporção do formato tabloide, que já pôde ser observado a 

partir de 16/09/1984. 

Figura 108: Esquema de colunas na segunda fase do DP, incluindo a modulação da década de 1980 (D). 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 109: Nova mudança de proporção da mancha gráfica entre o formato standard em 1980 (E) e o tabloide em 
1984 (D). 

 

No começo da terceira fase, a mudança de formato alterou completamente as pro-

porções da mancha gráfica novamente (Figura 109). Em 1984, já no formato tabloide 

(ainda que um pouco mais verticalizado do que a versão que se mantém até os dias de 

hoje), a mancha do jornal passou a ter 26 x 39,5 cm, e foi organizada em uma base de seis 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1980; 
27/08/1984. Acervo BPP 
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colunas com 4cm de largura (Figura 110). As páginas internas do jornal costumavam ado-

tar o grid base de maneira muito recorrente, por vezes, intercalando as colunas com fios, 

em outras, não. Poucas páginas (especialmente em cadernos especiais ou em matérias 

mais longas, de página inteira), faziam uso de grids de quatro colunas com 6cm ou ainda 

três colunas com 8cm de largura. A exceção eram as capas, que se apresentavam bem 

moduladas e não respeitavam, na grande maioria das vezes, o grid. A aplicação da marca 

em box de 6,5 x 8cm favoreceu essa modulação, uma vez que ocupava um canto da capa, 

e não mais o cabeçalho de fora a fora (Figura 111).  

Figura 110: Esquema de colunas da terceira fase do DP, novamente em formato tabloide. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 111: Capas de 1984 subvertem totalmente o grid interno. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1984. Acervo BPP 

Em 27/08/1989, com o projeto de Bendati, a mancha gráfica seria alterada mais 

uma vez, assumindo o tamanho que ocupa até hoje: 26 x 35cm, e ficando assim um pouco 
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mais horizontal em relação àquela de 1984 (Figura 110). O grid permaneceu sendo de seis 

colunas com 4cm de largura, no entanto, em uma proposta bem mais modular do que na 

edição anterior, percebendo-se recorrentemente a aplicação de um grid de quatro colunas 

com 6cm de largura, ou mesmo, a mescla de algumas colunas na página, forçando a divi-

são visual de módulos na página exatamente por essa variação (Figura 112). Em 

25/08/1990, mantiveram-se exatamente as mesmas proporções que em 1989: a mancha 

gráfica, o número de colunas e inclusive a subversão do grid, fazendo uso de fios e boxes 

para evidenciar a separação dos conteúdos (Figura 112).  

Figura 112: Exemplo de páginas internas das edições de 1989 e 1990, com a subversão do grid em módulos. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989; 25/08/1990. Acervo BPP. 

Na edição de 27/08/2000, percebe-se finalmente uma alteração maior no grid de 

base, que passou a dividir-se em cinco colunas com cerca de 5cm de largura cada (Figura 

110). Como a mancha gráfica seguia com 26 x 35cm, isso fez com que o espaçamento entre 

as colunas se tornasse um pouco mais generoso. Entretanto, assim como aconteceu desde 

1989, comumente a página foi modulada de forma que o grid fosse completamente sub-

vertido, sendo inclusive difícil encontrar uma padronização da largura das colunas em 

algumas páginas (Figura 113). Havia a presença de “olhos” de destaque entre colunas, 

fazendo com que o texto fosse disposto de forma ainda mais estreita na coluna, dificul-

tando ainda a leiturabilidade do texto. 
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Figura 113: Página com grid de cinco colunas, em 2000, com utilização de texto em contorno do olho de destaque. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2000. Acervo BPP. 

À época do projeto de 2009, a inconsistência do grid era tamanha que se fez a op-

ção por retomá-lo de forma mais rígida em cinco colunas, fazendo com que a disposição 

dos títulos e a proporção das fotografias gerassem os módulos de informação, e não mais 

a subversão do grid em “falsas colunas”. Uma das demandas propostas à equipe respon-

sável pelo redesign era que as páginas do jornal se tornassem mais leves e com caráter 

“arrevistado”. Assim, em vez do uso de elementos gráficos de apoio em profusão, optou-

se por fazer uso de espaços em branco padronizados para dividir o conteúdo das páginas, 

como pode ser percebido no material elaborado para apresentar a proposta a todos os 

setores do jornal, pela equipe de designers responsável (Figura 114). Com isso, a valoriza-

ção das fotografias e o uso mais disseminado de ilustrações (aproveitando a presença de 

três ilustradores da equipe da editoria de arte), além de manchetes mais curtas e olhos de 

destaque, fizeram com que, no depoimento de leitores então consultados pela equipe de 

telemarketing, as páginas parecessem mais “limpas”62, como pode ficar claro na compa-

ração a seguir (Figura 115). 

                                                   
62 Cabe lembrar que, uma vez que a pesquisadora compôs a equipe responsável pelo projeto de 2009, algumas infor-
mações chegaram de maneira espontânea e não documentada, e estão aqui expostas apenas para contextualização. 
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Figura 114: A divisão entre conteúdos, no projeto de 2009, foi pensada através da padronização dos espaços em 
branco e as notícias surgem mais moduladas. 

 

 
Fonte: ROCHA, Thiago, 2009. Acervo da autora. 
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Figura 115: À esquerda, a página antes do redesign de 2009. À direita, o mesmo conteúdo sob novo layout. 

 

Fonte: ROCHA, Thiago, 2009. Acervo da autora. 

A única alteração no grid de cinco colunas, no corpo do jornal, se deu nas páginas 

2 e 3, que por serem tratadas como um único e grande espaço, permitiu a utilização de 

um grid diferenciado. As centrais dos suplementos (especialmente do Estilo, de domingo) 

também apresentaram diagramação diferenciada. Mas, no restante dos cadernos, na 

imensa maioria das vezes, o grid de cinco colunas também foi respeitado. 

Na edição de 27/08/2010, as opções feitas no projeto do ano anterior foram man-

tidas. O grid permaneceu de cinco colunas, com 5cm de largura, na mancha gráfica de 26 

x 35cm. Novas alterações só seriam feitas no redesign promovido em 2016. 

Na edição de 27 e 28/08/2016 já no novo projeto como o DP multi, uma das prin-

cipais modificações foi o aumento do tamanho do corpo do texto, como será abordado 
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adiante. Com isso, a largura das colunas teve de ser redimensionada. O grid base do jornal 

passou a ser o de quatro colunas com 6cm de largura cada (Figura 110). A mancha gráfica, 

que seguiu tendo 26 x 35cm, pareceu mais arejada com valetas mais largas (especialmente 

por conta do alinhamento das colunas, que passou a ser à esquerda e não mais justifi-

cado). Contudo, a consistência da diagramação das páginas parece ter-se fragilizado com 

esta escolha. 

A base de quatro colunas só foi alterada em páginas em que eram publicados anún-

cios que não fecharam o rodapé inteiro da página (e nesses casos ficou evidente que sua 

venda ainda seguia o parâmetro de 5 colunas x altura). Nesses casos, eram adotados grids 

de três ou mesmo de cinco colunas (Figura 116). 

Figura 116: A disposição em cinco (E) ou três (D) colunas, para compensar a presença de anúncios previstos para o 
grid anterior de cinco colunas. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27 e 28/08/2016. Acervo da autora. 

4.2.2 Nome do jornal/marca 

No que diz respeito à identidade visual, o Diário Popular, ao longo de mais de 90 

anos, manteve sua marca praticamente inalterada. Até 27/08/1931, o jornal apresentou-

se sempre com a mesma tipografia de serifa quadrada, em caixa alta em bold, grafada sem 

acento (Figura 117). Ainda que os dados de identificação que acompanham a marca fos-

sem dispostos de diferentes maneiras ao longo do tempo (ora surgindo caixas nas laterais, 

ora sendo dispostos em barras acima ou abaixo da marca, separadas ou não por fios), a 

marca seguia inalterada. 
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Figura 117: Desde sua fundação até 1931, pouquíssima variação é percebida na marca do jornal. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 26/08/1900; 27/08/1910; 27/08/1920; 27/08/1931. Acervo BPP 

Com o passar das décadas, o desenho da marca não variou muito. Percebe-se, na 

Figura 118, uma pequena variação no desenho do A e do R em relação ao exposto durante 

a primeira fase do jornal. Além disso, a tipografia de serifa quadrada, em caixa alta em 

bold, grafada sem acento (o que se manteve ao longo de toda a primeira e segunda fases 

do jornal), em 27/08/1980, apareceu com contornos ainda mais pesados, provavelmente 

pelo uso de um tipo extrabold. Outro ponto que merece menção, em relação à identidade 

visual do jornal, é que se manteve, ao longo da segunda fase, a característica identificada 

na edição de 27/08/1931, – provavelmente por conta do aumento do número de páginas 

identificado naquela edição –, de apresentar o nome do jornal em destaque, em box ou 

cabeçalho destacado, também na contracapa (Figura 119). Contudo, nesse sentido, existiu 

uma variação considerável em relação ao desenho da marca da capa. Aliás, foi somente 

na contracapa que, a partir de 27/08/1940, percebeu-se a identificação do jornal como 

“órgão dos interesses gerais”, informação que logo após o começo da segunda fase, em 

27/08/1938, figurava com destaque na capa. 
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Figura 118: A marca do jornal, entre 1931 (topo) e 1980 (base) sofreu pequenas alterações. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1931; 27/08/1940; 27/08/1970; 27/08/1980. Acervo BPP. 

Figura 119: O jornal passou a ser identificado também na contracapa a partida década de 1930, com bastante variação 
em relação à capa. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1931; 27/08/1940; 27/08/1960; 27/08/1980. Acervo BPP. 

Outros dois pontos de destaque foram o deslocamento da marca do cabeçalho para 

ocupar espaço mais abaixo na mancha gráfica (especialmente em 27/08/1940, já citado 
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anteriormente, quando competiu com manchetes sobre a Guerra), como visto na figura 

120 e a utilização de selos comemorativos fazendo alusão ao aniversário do jornal, que 

surgiram a partir da edição de 27/08/1980 (Figura 118). 

Figura 120: A nova posição ocupada pela marca na capa de 1940. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1940. Acervo BPP. 

Os demais dados de identificação que acompanhavam a marca na capa passaram 

a ocupar mais recorrentemente uma barra geralmente disposta abaixo da marca. Surgi-

ram as informações acerca da data de fundação do jornal e do regime de propriedade 

(ambos a partir da edição de 27/08/1950). Alguns pequenos boxes (especialmente com 

os cargos de gerência e regime de propriedade) ainda eram utilizados nas laterais da 

marca (Figura 119). 

Se de 1890 a 1980 a identidade visual do jornal pouco foi alterada, cabe salientar 

as mudanças sofridas ao final da segunda fase. Se, ao se abordar a marca a partir das 

edições que compõem a amostra até o ano de 1980, percebeu-se uma identificação forte 

e praticamente imutável ao longo de 90 anos, conforme visto anteriormente, o mesmo 

não pode ser dito sobre os últimos anos da década de 1980. Em 1984, ano que encerrou a 

segunda fase do Diário como “órgão dos interesses gerais”, o jornal apresentou uma va-

riação bem drástica na apresentação da marca (Figura 121). A tipografia foi ainda man-

tida, um extrabold com serifas quadradas, alterado ao longo da segunda fase, mas que 

manteve vínculo com seu desenho original, porém, agora era disposto em duas linhas, 

cercado por um box de bordas arredondadas e apresentado em negativo. O espaço ocu-

pado em relação à mancha gráfica também mudou bastante. A comparação entre as mar-

cas no dia anterior (em 15/09/1984) e a nova configuração inclusive em termos de 

formato, em 16/09/1984, mostrou a diferença de sua proporção em relação ao cabeçalho 

da página. Além disso, mais uma vez, surgiu um selo aplicado, referente aos 94 anos do 

jornal, conforme já havia sido comentado anteriormente. 
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Figura 121: A alteração da marca ocorrida em 1984, e a mudança na proporção que passou a ocupar na capa do jornal. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 15 e 16/09/1984. Acervo BPP. 

Na mesma década, quando do lançamento do novo projeto editorial e gráfico em 

27/08/1989, nova marca foi apresentada, desta vez, inclusive, com alteração drástica na 

tipografia, que remete, em algum nível, àquela utilizada na contracapa das edições de 

27/08/1931 e 27/08/1940 (Figura 119). O caráter regional do jornal, reforçado ao longo 

das décadas e já comentado anteriormente, finalmente se refletiu também na marca, que 

passou a destacar em um mapa do Rio Grande do Sul a zona sul do estado (figura 122). 

Além disso, havia um novo selo, desta vez destacando a passagem dos 99 aos 100 anos do 

jornal, e a marca no cabeçalho foi sustentada pelos mesmos fios espessos que Bendati 

utilizou como elementos de divisão entre conteúdos (especialmente olhos de destaque) 

ao longo da edição. 

Em 25/08/1990, na edição centenária, um ano depois, a marca do jornal (Figura 

123) não sofreu alteração. Apenas o símbolo (mapa do RS) parece ter sido melhor dese-

nhado (o que também pode ser resultado de uma edição bem melhor impressa do que a 

anterior). Além disso, a única diferença ficou por conta do selo alusivo aos 100 anos do 

jornal, que apresentou o perfil de um dos casarões do Centro Histórico da cidade, além 

das datas 1890 e 1990, pouco visíveis sobre um fundo hachurado que gerou um ruído 

considerável na percepção da imagem como um todo, como pode ser visto no detalhe da 

Figura 123. 

Em 27/08/2000, com a inserção da cor a partir de 199763, mais uma alteração na 

apresentação da marca do jornal foi feita (Figura 124). A tipografia foi mais uma vez alte-

rada, e o nome do jornal reassumiu uma disposição horizontal. As serifas do novo tipo 

                                                   
63 Pôde-se perceber que, no lançamento da capa colorida de 07/07/1997, o jornal passou a apresentar a marca identi-
ficada na amostra de 2000 aqui exposta. 
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ficaram mais suaves, gerando ângulos menos agudos na ligação com as hastes das pala-

vras, em um desenho que lembrava bastante o da fonte Times. Em preto, mas emoldurada 

por duas linhas azuis (uma na base, que servia de fundo para as informações secundárias 

como endereço do site, número da edição e data), a marca apresentava provavelmente 

sua versão mais suave, menos dura até o momento. Ocupava impreterivelmente o cabe-

çalho da capa, sem sofrer qualquer tipo de mudança, independente do conteúdo da pá-

gina. Não havia mais selo alusivo ao aniversário, apenas uma ilustração que mencionava 

os 110 anos, na capa do caderno especial de aniversário, já mencionado anteriormente. 

Figura 122 - Em 1989, nova alteração na marca, a partir do projeto de Bendati. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP 

Figura 123: Nos 100 anos do jornal, mantém-se a marca alterada no ano anterior, porém acompanhada de novo selo 
(detalhe). 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990. Acervo BPP. 

Figura 124: Mais uma versão da marca, na capa de 2000. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2000. Acervo BPP 

Em 27/08/2009, ainda que a tipografia utilizada na marca não tenha sido pratica-

mente alterada (o acento agudo do A foi redesenhado e parecia mais proporcional em 

relação ao nome, e o espaçamento entre as letras parecia bem mais reduzido, chegando a 

simular algumas ligaturas, como entre o U e o L de popular), ela passou a ser aplicada 

totalmente em negativo sobre um fundo azul, já característico do jornal desde a década 

anterior, deixando o espaço em branco abaixo da marca para as informações secundárias, 

com destaque especial para o dia da semana, sobre box preto. Cabe salientar que, apesar 

do redesign editorial e gráfico promovido neste ano, nenhuma alteração foi feita na marca 
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que já vinha sendo aplicada desta mesma maneira desde o aniversário de 200164, ainda 

que fazendo uso de uma sombra preta então (Figura 125). 

Figura 125: Desde 2001 (topo) a marca passou a ser aplicada sobre box azul, mantendo a mesma tipografia com leve 
alteração de kerning. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2001; 27/08/2009; 27/08/2010; 27/08/2016. Acervo da autora e acervo digital do 

jornal. 

No aniversário de 2010, manteve-se a configuração gráfica da marca de 2009, to-

davia, novamente surgiu um selo de aniversário, referente aos 120 anos do jornal. Na edi-

ção conjunta de 27 e 28/08/2016, a tipografia é mantida, continua sendo aplicada em 

negativo sobre box azul, porém, o tom do fundo é alterado. Antes de um azul-escuro, ele 

passa a ser preenchido pela primária ciano em 100%, o que lhe empresta um tom mais 

claro e vivo, destacando-se do restante do layout da capa.  

4.2.3 Tipografia 

Ainda tratando da organização do conteúdo nas páginas, percebeu-se, ao longo das 

primeiras décadas do Diário, um uso comedido de níveis hierárquicos. Isso se torna visí-

vel na pouca variação de proporção dos títulos e chamadas que compunham o jornal, dei-

xando o maior destaque das páginas para os anúncios, com aplicação de diferentes estilos 

tipográficos (entre tipos fantasia, góticos, entre outros). Em 04/09/1890, os títulos das 

"seções" como “Telegrammas”, “Annuncios”, até mesmo “A pedidos”, tinham todos a 

                                                   
64 Ainda que a edição de 2001 não faça parte da amostra definida por  esta pesquisa, considerou-se relevante averiguar 
quando o box azul havia sido acrescentado à marca, uma vez que, em 2009, ele já existia há algum tempo. Assim, 
chegou-se à data de aniversário de 111 anos, quando a marca apresentada  em 2000 (na verdade, em vigência desde 
1997, como visto anteriormente), deixou de ser veiculada após cerca de 4 anos de uso (1997-2001) 
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mesma ênfase. Só maior que a das pequenas chamadas das notinhas. Destacavam-se, na 

página, o cabeçalho com marca/identificação do jornal (capa) e os anúncios em maiores 

proporções, nas páginas 3 e 4 (Figura 126). 

Figura 126: Na página 3 da edição de 1890, o conteúdo editorial perde destaque diante dos anúncios. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 06/09/1890. Acervo BPP 

Em 26/08/1900, a identificação das seções se deu ao longo das colunas, sem in-

terromper o fluxo de leitura, a partir de tipografia em destaque e uso de fios. Em contra-

partida, como isso é usado como recurso também por anúncios, talvez não seja a forma 

mais eficiente de destaque. Confundem-se, portanto, os dois níveis básicos de informação 

das páginas (um para o corpo do texto, outro para os títulos, com o emprego dado à tipo-

grafia dos anúncios). Outro fator que tende a desestabilizar a hierarquia das páginas é a 

comum variação do corpo dos textos ao longo das colunas (Figura 127). Aparentemente, 

em um esforço para comportar os textos, o tamanho da tipografia neles empregada aca-

bou por variar às vezes em uma mesma página, em uma proporção que chegou a 1 ponto 

de diferença. As mesmas características de 1900 se repetiram em 27/08/1910. 
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Figura 127: Em uma mesma página, diferentes proporções eram utilizadas no corpo dos textos 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 26/08/1900. Acervo BPP 

Em 27/08/1920, apresentaram-se mais explicitamente níveis de informação dife-

renciados, com alguns títulos de seções e chamadas de notícias com uma proporção de 

maior destaque. Ainda assim, são apenas títulos/chamadas e textos, sem o uso de carto-

las, olhos de destaque ou qualquer outro elemento textual com tratamento gráfico dife-

renciado. A tipologia da tipografia empregada começou a variar mais no corpo do texto, 

com o emprego de tipos góticos bem verticalizados, tipos bastonados expandidos em 

manchetes, além de tipos serifados em bold aplicados em algumas chamadas e intertítu-

los de menores proporções. Tal profusão tipográfica, especialmente nas páginas que mes-

clavam notas e anúncios, gerou bastante ambiguidade. 

Finalmente, em 27/08/1931, os níveis de informação começaram a se tornar mais 

evidentemente destacados, e as informações apareceram um pouco mais moduladas em 

blocos separados a partir de títulos com destaque, como demonstrado na contracapa da 

edição (Figura 128), embora algumas vezes ainda fosse difícil verificar onde termina uma 

seção e começa outra. 
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Figura 128: Na contracapa da edição de 1931, níveis de informação mais explícitos. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1931. Acervo BPP 

Ainda tratando da organização de conteúdos, outro aspecto que sofreu bastante 

alteração em relação à fase anterior diz respeito à distribuição das informações nas pági-

nas. Em 27/08/1940, multiplicaram-se os níveis hierárquicos ao longo da edição. Apesar 

de ainda não haver divisão por editorias, a não ser o destaque da “Página Comercial” e o 

cabeçalho da coluna "Vida Social", a hierarquia das informações mudou bastante. Espe-

cialmente nas páginas que tratavam sobre a Guerra, não era raro aparecerem manchetes 

em caixa alta ocupando duas linhas. Aliás, o destaque das manchetes era amplamente 

utilizado, chegando a haver mais de sete por página. A capa tinha 10 destaques maiores 

(manchetes e chamadas de maiores proporções), e quatro apoios e/ou intertítulos. Le-

gendas surgiram em quase todas as fotografias, e os níveis de informação se multiplica-

ram. A contracapa (Figura 129) também é um bom exemplo das diferentes ênfases dadas 
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aos títulos e chamadas. Ainda houve variação, embora pequena, em corpo de texto ao 

longo das páginas (característica observada praticamente desde a primeira edição do jor-

nal, em alguns momentos, como no início do século XX, com mais recorrência do que em 

outros), mas eram basicamente apenas dois tamanhos utilizados. Fios eram amplamente 

utilizados para dividir conteúdos, o que tornou mais clara a separação, embora em algu-

mas matérias que "escorriam" para a base das colunas adjacentes fosse fácil confundir ao 

que diz respeito a tal texto. Praticamente não havia mais confusão entre conteúdo edito-

rial e comercial. 

Figura 129: A contracapa de 1940 e sua profusão de destaques. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1940. Acervo BPP 

Multiplicaram-se, também, as tipografias empregadas. Tipos bastonados em caixa 

alta dividiam espaço com tipografias serifadas nas chamadas. As manchetes ora surgiam 

em um desenho de inspiração gótica bem verticalizado e em bold, ora surgiam em tipos 

sem serifa de desenho limpo e ocos largos. O uso de capitulares também em tipografia 

bastonada light contrastava com o corpo negritado dos olhos de destaque. As diferentes 

proporções de chamadas e o uso de títulos em duas linhas acabavam emprestando ainda 

mais contrastes dentro de uma mesma página, o que resultou em um incontável número 

de níveis de informação. 
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A edição de 27/08/1950 repetiu, em grande medida, a profusão de níveis de infor-

mação da década anterior. Contudo, em algumas páginas internas, notou-se uma maior 

economia no número de conteúdos por página. Inclusive, em algumas delas, apenas um 

assunto era apresentado, com desdobramentos em diferentes retrancas, o que ficou evi-

denciado pelo tratamento das chamadas. Mudanças mais evidentes nesse sentido surgi-

ram em 27/08/1960, quando a hierarquia da página se mostrou bem mais eficiente que 

nas duas décadas anteriores. A redução drástica de número de tipos diferentes emprega-

dos auxiliou bastante nisso, bem como a economia no uso de elementos gráficos de apoio 

(em 1950, eram utilizadas linhas de apoio, estrelinhas, sublinhados, muitos destaques, 

como mostra a Figura 130). Basicamente, uma família tipográfica serifada e uma basto-

nada eram largamente aplicadas na edição inteira. A contracapa era um problema nesse 

sentido, com diferentes ênfases que competiam entre si. Algumas páginas, apesar de des-

tacarem a manchete principal, davam o mesmo tratamento tipográfico para as chamadas 

seguintes, ficando um pouco difícil identificar o grau de importância que cada conteúdo 

tinha. Mas, de maneira geral, os diferentes graus de importância dos assuntos se torna-

ram mais evidentes. Também a identificação de colunas com algum tipo de "marca" ou 

cabeçalho próprio era relevante nesse sentido. A diferenciação entre conteúdos editoriais 

e anúncios já era bem eficiente. 

Figura 130: A profusão de elementos gráficos de apoio empregados em 1950. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1950. Acervo BPP 

Já, em 27/08/1970, reduziu-se um tanto a clareza hierárquica conquistada em 

1960. A retomada em alguma medida da profusão tipográfica que se via em décadas pas-

sadas, somada ao uso de boxes e cabeçalhos destacados para colunas, se por um lado, 

permitia que se diferenciasse cada conteúdo, por outro, promovia uma certa competição 
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de contrastes. Havia diferentes níveis de informação na página, com uso de algumas car-

tolas, alguns "olhos" de destaque no início das matérias e também legendas estendidas 

com destaques (como a palavra inicial em caixa alta e texto em negrito). 

Em 27/08/1980, a hierarquia da página tornou-se mais evidente novamente, como 

em 1960, pelo mesmo motivo que naquele momento: redução do número de famílias ti-

pográficas empregadas. A principal tipografia utilizada, mesma de 1960, foi aplicada em 

diferentes corpos, definindo bem qual era a informação principal e quais eram secundá-

rias em cada página. O mesmo se deu com manchetes de capa. Na contracapa (Figura 

131), ainda se via uma certa confusão gerada pelo emprego de diferentes chamadas com 

a mesma ênfase, mas nada que atrapalhasse a compreensão. 

Figura 131: Tipografia utilizada de maneira mais padronizada na contracapa de 1980. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1980. Acervo BPP 

Em 16/09/1984, a mesma consistência tipográfica de 1980 foi observada. Apesar 

da mudança de formato, a mesma família tipográfica bastonada e condensada foi utili-

zada na grande maioria dos títulos e chamadas, sendo intercalada ocasionalmente com a 

família serifada similar à Times que já se via sendo utilizada no corpo do texto e em algu-

mas chamadas. A única diferença, em 1984, eram as cartolas de seções do suplemento 

Variedades, com uma tipografia fantasia disposta sobre box (Figura 132), nos mesmos 

moldes do utilizado na “marca” que identifica o suplemento em sua capa. 
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A partir do projeto de 1989, percebeu-se nova padronização tipográfica. Eram mo-

dificadas as tipografias empregadas, mas se denotou uma preocupação em estabelecer os 

níveis de informação por meio de uma padronização das chamadas. A manchete principal 

da página foi aplicada em uma família similar à Times, em bold, enquanto as chamadas 

secundárias da editoria surgiram em itálico, na mesma família, em corpo menor. As co-

lunas também apareceram com tratamento diferenciado, em tipografia bastonada com 

desenho bem contrastado, acompanhada de elemento gráfico de apoio (Figura 133). Com 

isso, destacou-se completamente do corpo do texto, que também foi formatado na mesma 

tipografia das chamadas. O cabeçalho da página, com a identificação da editoria, também 

foi padronizado com uma tipografia de serifa quadrada, em bold e com oco bem amplo, 

clara, que foi utilizada também no número da página (que recebeu grande destaque) e em 

capitulares eventuais que acompanhavam pequenos blocos de texto destacados das ma-

térias e cercados por fios. Aparentemente, eram pequenas notas sem relação direta com 

as notícias a seu redor. Por fim, em termos hierárquicos, a opção por nem sempre manter 

a manchete no topo da página, fazendo-a “passear” pela mancha gráfica, era uma opção 

bem diferenciada em relação ao que era visto anteriormente no DP. 

Em 25/08/1990, manteve-se a organização hierárquica e tipográfica estabelecida 

por Bendati no ano anterior. A única mudança evidente estava na capitular dos blocos 

destacados já citados, que fez uso de uma tipografia menos bold – e consequentemente 

menos destacada – da edição anterior (Figura 134).  

Figura 132: Tipografia diferenciada utilizada apenas no suplemento Variedades. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1984. Acervo BPP. 
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Figura 133: Página de 1989 com diferentes níveis hierárquicos e a disposição da manchete no centro da página. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP. 

Figura 134: Única diferença entre as edições de 1989 e 1990 fica por conta da capitular de destaque. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 25/08/1990. Acervo BPP 

Na edição de 27/08/2000, apesar de as manchetes e chamadas manterem-se na 

mesma tipografia da década anterior (similar à Times, utilizada em todas as suas varia-

ções: bold, regular e itálico, definindo assim os níveis de informação e o grau de impor-

tância das chamadas), começaram a surgir espalhadas pela edição o uso de tipografias 
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diferenciadas, de forma aparentemente não padronizada. Os olhos de destaque, por 

exemplo, surgiram em uma tipografia bastonada de desenho anguloso (Figura 135) que 

lembrava em certa medida a utilizada na identificação das colunas por Bendati. Páginas 

especiais, como as que apresentavam os candidatos a vereador, faziam uso de capitulares 

em retícula (Figura 135), com texto sobreposto, em uma tipografia arredondada que antes 

não aparecia no jornal. A tipografia utilizada na identificação da contracapa, com uma 

serifa bem angulosa, também era uma novidade, como a capitular em estilo manuscrito 

que acompanhava seu texto (Figura 135). Tais variações acabaram por denotar certa in-

consistência no layout que, nas edições anteriores, aparecia bem mais padronizado e con-

sistente. 

Figura 135: Variações tipográficas encontradas ao longo da edição de 2000. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2000. Acervo BPP. 

No projeto lançado em 27/08/200965, uma das propostas elaboradas com o intuito 

de reforçar a identidade gráfica do jornal passou por uma redução drástica nas famílias 

tipográficas empregadas. Resquícios de alterações feitas ao longo do tempo contabiliza-

vam quase 40 tipografias distintas, entre regulares e distorções/adaptações, que eram 

aplicadas esporadicamente ou em suplementos especiais. A ideia com o projeto foi reduzir 

                                                   
65 Cabe salientar aqui que a participação da pesquisadora como membro da equipe responsável por tal projeto permitiu 
que o grau de detalhamento das escolhas projetuais fosse muito maior do que o exposto em outros momentos. Ainda 
assim, optou-se pela manutenção desses dados por considerar-se que enriquecem a análise. 



 

 

 209 

para basicamente duas famílias tipográficas a aplicação de texto tanto no corpo do jornal 

quanto nos suplementos e cadernos. 

A intenção inicial foi buscar uma mesma família tipográfica que tivesse variações 

suficientes que permitissem distintas aplicações (como no corpo dos textos, mas também 

nos destaques dos suplementos, por exemplo. Assim, duas famílias (Times e Garamond 

Light Condensed) foram substituídas por apenas uma, com variações (Figura 136) cujo 

desenho do oco maior permitia que fosse utilizada em um corpo menor (poupando espaço 

e aumentando o número de toques por linha) mas ainda assim, parecendo visualmente 

maior e mais clara (como pode ser percebido na Figura 137). 

Figura 136: Tipografias serifadas utilizadas no corpo do texto e chamadas de suplementos (E) foram substituídas por 
uma única família, com variações (D). 

 
Fonte: ROCHA, Thiago. Acervo da autora. 

Figura 137: Diferença entre a mancha gráfica proporcionada pela tipografia utilizada antes (E) e depois (D) do rede-
sign de 2009. 

 
Fonte: ROCHA, Thiago. Acervo da autora. 
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No que tange às tipografias bastonadas (que eram usadas basicamente nas legen-

das e nos olhos de destaque do suplemento dominical, ambas apresentavam problemas 

de legibilidade. A Helvética Ultra light possuía uma espessura tão sutil que muitas vezes 

(especialmente no olho de abertuda do suplemento Estilo) comumente perdia completa-

mente o contraste. Já a Akzidenz Grotesk, bem condensada e muitas vezes usada em bold, 

não raro, acabava borrando na impressão em corpo menor (como em legendas) e também 

tornando-se ilegível. A escolha pela ITC Franklin Gothic, também bastonada, e pela ITC 

Officina, de serifa quadrada bem diferenciada (ambas tipografias com um desenho con-

siderado eficiente permitia que, no novo projeto, houvesse dois tipos de destaque que 

combinassem, mas, ainda assim, diferenciassem, por exemplo, os títulos e destaques do 

corpo do jornal daquele empregado nos suplementos (Figura 138). Em 27/08/2010, a 

mesma organização tipográfica continuava mantida, e só viria a ser alterada de fato em 

2016. 

Figura 138: Contraste entre as famílias tipográficas secundárias utilizadas antes (E) e depois do projeto de 2009 (D). 

 

Fonte: ROCHA, Thiago. Acervo da autora. 

Em 27 e 28/08/2016, fazendo um caminho inverso em relação ao que havia sido 

proposto em 2009, o novo projeto fez uso de tipografias fantasia que simulavam o ma-

nuscrito (Figura 139), e não raro, destacavam partes dos títulos e chamadas (não apenas 

nos suplementos, mas também, no corpo do jornal), seja com o uso de box em negativo 

ou de variação entre tipografia bold e regular no mesmo título (Figura 139). Existia tam-

bém um retorno do emprego de capitulares, recurso popular até os anos 1980/1990, mas 

que havia sido completamente extinto no projeto de 2009 (Figura 139). O aumento con-

siderável no corpo do texto, já comentado anteriormente, fez com que as notícias se tor-

nassem bem mais enxutas. De fato, se a intenção era atingir um público jovem, que não 

estava acostumado a leituras mais aprofundadas, o objetivo parece ter sido atingido. Além 

disso, o layout das páginas fugia cada vez mais ao tradicional, emprestando ao jornal um 

caráter mais arrevistado, com certeza, mas menos consistente, na mesma medida. Ainda, 
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algumas escolhas tipográficas (como bastonadas mais finas em títulos ou sobrepostas a 

boxes cinzas, que também haviam sido extintos no projeto de 2009), pareceram não se 

atentar muito com a legibilidade da informação.  

Figura 139: Alterações tipográficas empreendidas no projeto de 2016. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27 e 28/08/2016. 



 

 

 212 

4.2.4 Imagens 

No que concerne ao uso de ilustrações e fotografias, as quatro primeiras edições 

analisadas (de 04/09/1890 a 27/08/1920) apresentaram uma quantidade bem pequena 

de imagens. Em 1890, houve o uso de apenas um clichê, que acompanhava um anúncio 

de “chapéos de sol” (Figura 140). Essa mesma imagem, inclusive, foi repetida inúmeras 

vezes ao longo dos primeiros anos de circulação do jornal. Sobre o uso recorrente dos 

mesmos clichês, houve, em 26/08/1900, a repetição da mesma imagem acompanhando 

dois anúncios distintos em uma mesma página. Cabe salientar, ainda, que tanto o uso de 

ilustrações quanto de clichês fotográficos, ao longo das edições citadas, restringiu-se a 

anúncios ou, no máximo, ao cabeçalho de seções, como a pena que ilustrava o cabeçalho 

da coluna “Meu Jornal”, em 27/08/1910. As ilustrações, naquele momento, apareciam 

com mais recorrência do que as fotografias (eram apenas quatro clichês fotográficos ao 

longo das quatro primeiras décadas), e ocasionalmente surgiram também brasões (como 

o da maçonaria) acompanhando avisos ou notificações, além de pequenos clichês (como 

pequenas mãos apontando anúncios e notinhas). 

Figura 140: Clichês de uso recorrente (E) e pequenos brasões (D) eram algumas das raras imagens utilizadas nos pri-
meiros anos. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 04/09/1890; 26/08/1900. Acervo BPP 

Apenas em 27/08/1931 é que houve, pela primeira vez, a ocorrência de clichês fo-

tográficos acompanhando conteúdo editorial. Na mesma ocasião, o número de ilustrações 

cresceu tremendamente, chegando a 24. Uma delas, uma gravura assinada, ocupou pra-

ticamente uma página inteira, em anúncio inédito nessas proporções (Figura 141). Sobre 

os elementos gráficos de apoio, cabe ressaltar que as vinhetas, fios e quadros que eram 

profusos ao longo das primeiras edições (Figura 142), foram desaparecendo ao longo do 

tempo, até retornarem com força em 27/08/1980, como será tratado adiante. Sem que 
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fosse possível fazer uso de cores para destacar conteúdos, eram os grafismos empregados 

que faziam esse papel. No Gráfico 2, apresenta-se a relação entre o número de páginas 

das edições (que como já visto, só passaria de quatro páginas em 27/08/1931) e a quanti-

dade de fotografias e ilustrações em cada uma das edições da primeira fase. 

Figura 141: O anúncio da tabacaria na edição de 1931, além de apresentar uma ilustração assinada, foi a primeira pu-
blicidade de página inteira publicada no DP. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1931. Acervo BPP 

Cabe salientar que, em termos de ênfase compositiva, dadas as limitações técnicas 

já citadas, ao longo das primeiras quatro edições analisadas, ela era focada prioritaria-

mente no texto. Em 27/08/1931, apesar de ainda haver prioridade ao texto, a proporção 

entre texto e imagem pareceu um pouco mais equilibrada, o que também pode estar rela-

cionado ao aumento do número de páginas.  
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Figura 142: Fios e quadros profusamente utilizados em 1910. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1910. Acervo BPP 

Gráfico 2: Relação entre o número de imagens e o número de páginas (1890-1931) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A despeito da divulgação que se vê em edições comemorativas posteriores (e o que 

fez com que tal edição passasse a compor ao corpus de análise), a ênfase nas imagens 

ficou restrita, na edição de 27/08/1938, à contracapa, que apresentava cinco fotos (quatro 

delas dispostas em bloco logo abaixo da manchete, ocupando quatro colunas de largura), 

assinadas por Ramão Barros, com a marca “Globo Pelotas”. As imagens acompanhavam 

notícia que ocupava quase toda a contra, que dá conta de um incêndio em uma fábrica de 

óleo da cidade.  Além da contra, encontravam-se mais três fotos, sendo duas em anúncio 

e uma na seção “Vida Social”. 11 ilustrações (todas em anúncios) e seis clichês eram en-

contrados na edição de oito páginas. 

Uma mudança realmente efetiva no que diz respeito à presença de fotografias 

aconteceu em 27/08/1940. Na edição de 50 anos, após o período de suspensão das ativi-

dades e já com o novo projeto proposto por Pedro Campos dando maior ênfase às imagens 

(que talvez tenha sido instituído, de fato, após o aniversário de 1938, o que explicaria as 

poucas imagens naquela edição), chegou-se ao impressionante número de 94 fotografias, 

51 delas apresentadas individualmente, e 43 agrupadas em conjuntos (por vezes, sobre-

postas, em outras, apenas colocadas lado a lado) de duas, três ou até quatro fotografias 

(Figura 143). Em relação às 24 ilustrações da edição, todas estavam relacionadas a anún-

cios. 

Figura 143: Composição de várias fotos enfatiza o foco na fotorreportagem em 1940. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1940. Acervo BPP 

Já na edição de 27/08/1950, eram contabilizadas 71 fotos (14 das quais acompa-

nhando anúncios), além de 30 bonecos de políticos (apresentando todos os vereadores da 

cidade, em uma mesma página). O número de ilustrações cresceu muito, eram 52, todas 
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em anúncios (o que mostra, também, a quantidade de publicidade que integrava a edi-

ção). Em 27/08/1960, um contraponto em relação às ilustrações: eram apenas 19, todas 

elas acompanhando anúncios. Já as fotografias se mantiveram numa quantidade consi-

derável, com 93 fotos (sendo oito em anúncios), e mais 12 bonecos de 2 x 3cm que apre-

sentavam membros da equipe do DP, na coluna de Aldyr Schlee, já mencionada. Outra 

novidade na edição de 1960 foi a aparição, pela primeira vez, de mapas (Fgura 144) e de 

uma charge (Figura 145), também na coluna de Schlee. A dimensão das ilustrações come-

çou a ser reduzida. Se já houve imagens ocupando até meia página, nessa edição, suas 

dimensões diminuíram bastante, o que se manteve na década seguinte. 

Na edição de 27/08/1970, houve uma redução expressiva no número de fotografias 

utilizadas. Eram 53, sendo cinco delas em anúncios. As 16 ilustrações da edição, todas 

acompanhando anúncios, tinham pequenas dimensões, com exceção de duas com mais 

de 5cm. A edição de 27/08/1980, que como já citado era bem enxuta, com apenas 10 pá-

ginas, também apresentou uma economia no uso de imagens. Eram apenas oito fotos 

(duas delas no miolo do jornal, e seis em destaques de capa e contracapa) e duas ilustra-

ções, ambas acompanhando também, anúncios. No Gráfico 3, pode-se perceber a relação 

entre o número de páginas e de imagens utilizadas ao longo da segunda fase do DP. 

Figura 144: O mapa do Rio Nilo na capa de 1960. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1960. Acervo BPP 
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Figura145: A charge na coluna de Schlee apresenta parte da equipe de 1960. 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1960. Acervo BPP 

Gráfico 3: Relação entre o número de imagens e o número de páginas (1940-1980) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Em 16/09/1984, a primeira edição impressa em offset apresentou o número re-

corde de 262 fotos (em conteúdo editorial e também anúncios) e 50 ilustrações (também 

presentes em anúncios). Obviamente, tal quantidade estava atrelada ao também inédito 

número de páginas: foram 188 nesta edição. Tirinhas e desenhos infantis no suplemento 

Variedades, reproduções em desenho da figura de personalidades históricas como João 

Simões Lopes Neto, ilustrações de cenas tradicionalistas (Figura 146) que acompanhavam 

um dos cadernos especiais e um mapa da Zona Sul do RS eram alguns dos exemplos da 

aplicação de ilustrações a partir da melhoria das condições de reprodução.  
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Figura 146: Ilustrações na primeira edição em offset. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1984. Acervo BPP 

No que corresponde às fotografias, praticamente não há uma página sequer sem o 

uso de ao menos uma foto. Todas em preto e branco, uma vez que a cor ainda não havia 

chegado oficialmente ao DP, mas utilizadas em diferentes medidas. Fotografias documen-

tais, como as que ilustravam os cadernos históricos (que incluíam a reprodução, de baixa 

qualidade, diga-se, de fac-símiles de edições antigas do jornal), outras contextuais, como 

a de meia página que abria o caderno dos Colaboradores (Figura 147), ocupando meia 

página. Imagens utilizadas em grandes proporções, como antes não era visto, como nas 

capas dos cadernos especiais e suplemento, ou ainda, em conjuntos dispostos de forma 

que fugia ao grid, como nas colunas sociais. Aliás, considerando-se o destaque dado a 

colaboradores, autoridades (como no caderno que apresentava as cidades componentes 

da Azonasul), eram muitos os bonecos (retratos dos personagens citados nas notícias). 

Figura 147: Fotografia ocupando meia página na capa de um dos cadernos especiais de 1989. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989. Acervo BPP 
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Em 27/08/1989, ainda que com o apelo do novo projeto, o número de fotos caiu 

drasticamente: eram apenas 101, menos da metade que na edição anterior. As ilustrações, 

contudo, aumentaram: eram 52 nesta edição. A charge, que havia aparecido isoladamente 

na edição de 27/08/1960, passara a ser recorrente a partir da edição de 16/09/1989, pri-

meiro com colaborações externas, depois produzidas pelo já citado André Macedo, e mais 

recentemente, novamente oriundas de colaborações (Figura 148). 

Figura 148: As charges, publicadas diariamente desde 1989 (topo E), em 1990 (topo D), 2009 (base E) e 2016 (base 
D). 

 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/1989; 25/08/1990; 27/08/2009; 27 e 28/08/2016. Acervo BPP e acervo da autora 

Em 25/08/1990, na edição centenária, dividida em vários cadernos especiais, o 

uso de imagens também foi bem expressivo: foram 215 fotos, sendo apenas 16 em anún-

cios, e 23 ilustrações (sete em conteúdos editoriais), além de duas charges. Os mapas já 

citados, nas capas de dois cadernos especiais, apesar da baixa qualidade (não é possível 

identificar ali as cidades citadas ou algo do tipo), demarcaram o posicionamento do jornal 

em seu contexto regional de forma contundente. 
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Em 27/08/2000, a presença de um ilustrador e chargista na equipe, conforme 

mencionado anteriormente, fez-se perceber quando as 13 ilustrações da edição acompa-

nhavam, prioritariamente, conteúdo editorial e não comercial, como se via anterior-

mente. As fotos mantiveram-se também em grande número: eram 203 nessa edição, que 

começava a contar com o uso de cor, ainda que de maneira comedida. 

Em 27/08/2009, ainda que André Macedo não compusesse mais a equipe da edi-

toria de arte do jornal, pelo menos outros três designers e ilustradores (Kaká Dufech, Thi-

ago Rocha e Bruno Campelo), que participaram da equipe responsável por espaços 

específicos faziam uso de ilustração recorrentemente, como o Editorial, as crônicas do 

suplemento Estilo (Figura 149), sem contar com um número cada vez maior de infográfi-

cos (como o utilizado na capa de 120 anos, um ano depois, conforme já exposto) e mapas 

que passaram a ser utilizados editorialmente de forma recorrente. Nesta edição, especifi-

camente, foram 13 ilustrações (a maioria acompanhando conteúdo editorial) e 162 fotos. 

Figura 149: Ilustrações diárias publicadas junto ao editorial(E) e elaboradas a partir das crônicas de Maria Alice Es-
trella (D). 

 

Em 27/08/2010, a equipe de designers permanecia quase a mesma, o que permitiu 

que a ilustração continuasse sendo explorada, como ficou evidente nas capas da edição e 

do caderno de aniversário, expostas anteriormente. Nesta edição, o número de ilustrações 

aumentou para 19, enquanto a quantidade de fotografias decresceu consideravelmente: 

foram 106, incluindo aquelas que acompanhavam anúncios. 

Em 27 e 28/08/2016, por sua vez, o número de fotos aumentou mais uma vez, 

chegando a 191 (muitas delas acompanhando anúncios de grandes proporções), enquanto 

as ilustrações caíram para apenas sete (contando com aquela de página inteira, elaborada 

Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27/08/2009. 
Acervo da autora. 
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para a capa, exposta anteriormente). Uma vez que a editoria de arte já havia mudado to-

talmente de 2009 para 2016, a nova equipe parece contar com apenas um ilustrador, Au-

gusto Barros. Não existem mais ilustrações diárias acompanhando o editorial, nem as 

crônicas dos finais de semana. Ainda assim, o novo projeto parece explorar o uso da cor 

e de grafismos de outra forma, como é possível notar nas páginas do caderno de aniver-

sário, que usa retícula colorida no fundo do texto e explora bastante a cor na fotografia 

(Figura 150).  

Figura 150: Uso da cor e sobreposições no caderno especial de 2016. 

 
Fonte: DIÁRIO POPULAR, 27 e 28/08/2016. Acervo da autora. 

Gráfico 4: Relação entre o número de imagens e o número de páginas (1984-2016). 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Ressalte-se que, em sua terceira fase, o DP bateu todos os seus recordes em publi-

cação de imagens (Gráfico 4). Principalmente, por conta da melhoria técnica possibilitada 

pela impressão em 0ffset, e mais tarde, colorida, mas também pela presença cada vez mais 

expressiva de profissionais qualificados para a produção de imagens e infografia. 

4.3 A Identidade editorial e gráfica em perspectiva 

Com base nos dados apresentados, buscamos agora estabelecer algumas sínteses 

em relação ao que encontramos, colocando-as em perspectiva com o que vimos nos capí-

tulos dois e três do trabalho. Em um primeiro momento, tratamos dos elementos da or-

ganização editorial e a seguir da configuração gráfica. 

Com relação às capas do DP, observamos que até a década de 1930 (durante a 

primeira fase do jornal), havia, no DP, primeiras páginas estritamente tipográficas, sendo 

que, até a década de 1920, com alta densidade informacional, poucos níveis de informa-

ção e poucos destaques, o que compromete a hierarquia das informações dispostas. De 

1940 a 1980 (ao longo da segunda fase) surgiram as fotografias nas capas, mas em dimen-

sões mais tímidas, ocupando cerca de 1/6 da mancha gráfica cada uma, no máximo. Se 

até a década de 1950 multiplicaram-se as chamadas e manchetes de diferentes propor-

ções, gerando uma quantidade exagerada de níveis de informação e destacando, priorita-

riamente (se não na totalidade) o noticiário internacional, entre 1960 e 1970 as capas 

pareceram adquirir uma certa consistência hierárquica, padronizando de maneira mais 

efetiva o tamanho de manchetes e chamadas e fazendo uso de um número maior de foto-

grafias (ainda que em pequenas dimensões) para complementar os destaques. Ainda as-

sim, notícias internacionais continuaram dominando o espaço, o que só mudou em 1980, 

quando a capa, apesar de ter sua manchete dedicada ao noticiário internacional, destacou 

também com fotos o aniversário do jornal e outras poucas chamadas nacionais, regionais 

e locais. 

De 1984 em diante (a partir da terceira fase, o novo formato, tabloide, e a impres-

são em offset permitiram uma qualidade gráfica maior na composição das capas. Os ele-

mentos gráficos de apoio projetados por Bendati proporcionaram algumas áreas de 

respiro no layout da página, o que acabou por reforçar os níveis hierárquicos e diminuir 

a densidade informacional, ainda que o tamanho da página fosse menor e a proporção 

das fotografias maior em relação ao espaço. A partir da década de 1990, o uso da cor coin-

cidiu com uma redução ainda maior no número de destaques da capa. Além da foto prin-

cipal, que acompanhava a manchete tanto nas capas de 1997 quanto na de 2000, mais 
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duas ou três chamadas, separadas por fios ou boxes (já completamente distintos dos pro-

postos por Bendati em 1989) completaram a composição. Surgiram os destaques para o 

cadernos especiais de aniversário, o que a esta altura já era tradicional. 

A partir de 2009, ampliou-se ainda mais o espaço da capa. Neste ano e no seguinte, 

capa e contracapa viraram uma grande composição, no primeiro caso, fazendo uso de fo-

tografia, no segundo, com um grande infográfico. As edições de aniversário passaram a 

apresentar uma temática, que era trabalhada, prioritariamente, no caderno especial, mas 

identificava a edição desde a capa. A equipe de diagramadores, a essa altura formada pri-

oritariamente por designers (alguns ilustradores) desde o final dos anos 1990, permitiu 

que recursos mais elaborados fossem utilizados, o que se vê também na capa de 2016, 

ainda que esta não fosse transposta até a contra. Nos três últimos casos, um único tema 

– o próprio aniversário do jornal – ocupava todo o espaço de capa, deixando chamadas 

adicionais para a contracapa. 

Quanto às editorias, até a década de 1920, apesar de algumas pequenas seções 

recorrentes, não havia a distribuição por editorias, nem espaços fixos para os conteúdos. 

De 1930 em diante (ou seja, prioritariamente a partir da segunda fase do jornal), com o 

aumento do número de páginas, ainda que não houvesse a determinação formal de edi-

torias, cada vez mais, o conteúdo passava a ser organizado em seções, ou apresentava 

espaços fixos (como a página destinada aos esportes, às questões econômicas e assim por 

diante). Mais evidentemente a partir da década de 1970, quando surgiram os Classifica-

dos assim nomeados, a organização dos conteúdos pareceu obedecer uma ordem recor-

rente, principalmente no que diz respeito a colunas de notas/assinadas. 

A partir de 1980, finalmente surgiram as editorias assim nomeadas, e sua disposi-

ção passou a responder a uma lógica reproduzida recorrentemente ao longo dos anos, 

com poucas variações, especialmente a partir da reconfiguração editorial proposta por 

Bendati em 1989. Acompanhando tal organização, a quantidade de conteúdo assinado 

cresceu também. O caráter regional do jornal ficou explícito, além dos casos de colunas e 

suplementos comentados adiante, com a criação da editoria de Cidade (e posteriormente 

Cidades), a partir da década de 2000, em que a abrangência do jornal em termos de co-

bertura atingiu, prioritariamente, a Zona Sul do Rio Grande do Sul (como chegou a ser 

inclusive nomeado em editoria em 1984). 

No que diz respeito às colunas/seções especiais, até a década de 1960 (por-

tanto, já na segunda fase do jornal), raras colunas ou espaços que poderiam ser tomados 
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por seções especiais foram identificados no DP. A primeira ocorrência deu-se, justa-

mente, a partir de colunistas sociais, que sempre tiveram papel de destaque, primeiro aos 

finais de semana, depois nas edições diárias do jornal. A partir de 1970, intensificou-se a 

publicação de colunas de opinião, especialmente de aspectos culturais e sociais (discos, 

cinema, resgates históricos, espaço infantil, etc.), mas também surgiram as colunas de 

notas, atreladas ao que depois se tornariam editorias fixas, que destacavam aspectos da 

política e economia nacional e internacional, por exemplo, já desde a capa do jornal. 

Em 1984 (portanto, a partir da terceira fase do jornal), começaram a surgir colunas 

também em espaços como Esportes, Polícia, e surgiu a Feminina, dando ênfase à segmen-

tação de público que quase ao mesmo tempo seria contemplada por suplementos especí-

ficos destinados a cada nicho. Com o passar do tempo, a partir dos anos 1990, reduziu-se 

o número de colunas assinadas (com exceção das sempre presentes colunas sociais), para 

haver uma profusão maior de colunas de notas, que complementavam as editorias (e que 

retornariam com força no projeto gráfico de 2009). Passou-se a perceber também a utili-

zação de material de agências, com colunistas de outros lugares falando genericamente 

sobre assuntos como Brasília, economia nacional, passando inclusive pela produção de 

conteúdo sobre televisão, cinema e artistas que compunham conteúdo que era apenas 

editado localmente.  

Alguns colunistas passaram a ter cada vez mais destaque, como é o caso de Flávio 

Mansur, cuja coluna social passou a ser publicada diariamente, nos suplementos ao longo 

da semana, e também o Espeto Corrido, de José Ricardo Castro, cuja repercussão local 

fez com que ganhasse espaço especial ao longo da semana. O suplemento dominical tam-

bém passou a contar, especialmente a partir dos anos 2000, com a participação fixa de 

colunistas e cronistas, o que pode ser vislumbrado até 2016, mesmo com duas alterações 

editoriais no meio do caminho. Tais contribuições “cativas” pareceram contribuir para 

que se estabelecesse uma identidade editorial do periódico e uma identificação por parte 

do público, que se acostuma a compartilhar da opinião de determinados influenciadores, 

jornalistas, formadores de opinião, enfim, que os acompanham ao longo de vários anos.  

Aliás, merece menção o fato de que o espaço destinado à interação e participação 

dos leitores, ampliado a partir do projeto de 2009, teve uma drástica redução em 2016, 

sendo substituído, em grande parte, por colunas assinadas por jornalistas de fora de Pe-

lotas. 

Em relação aos suplementos, até a década de 1970 nenhum suplemento de cir-

culação regular foi identificado no DP. Naquele ano, especificamente, um caderno com 
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formato diferenciado e aplicação pontual de cor (ainda na era tipográfica do jornal) cir-

culou, sendo os públicos infantil e feminino prioritariamente contemplados por seu con-

teúdo. 

Depois de um longo período, somente a partir de 1984 (ou seja, a partir da terceira 

fase do DP), percebeu-se nova veiculação de suplementos. Primeiro aos domingos, com o 

Variedades, que abarcava uma parte do conteúdo que antes espalhava-se pela editoria 

Social do jornal (e desde então, as colunas passaram a ser conteúdo obrigatório dos su-

plementos), seguido pelo Mulher e Carros & Motos, em uma tentativa clara de segmentar 

e atingir diferentes tipos de público, inclusive comercialmente (considerando que, nas 

colunas sociais, por exemplo, não raro, encontravam-se anúncios de boutiques e salões 

de beleza, enquanto o Carros & Motos veiculava inclusive um Classificados exclusivo). 

A partir do final da década de 1990, com o uso da cor, os suplementos passaram a 

ter outro apelo, com capas e centrais muitas vezes coloridas (especialmente a partir de 

2000). Na mesma época, começaram a ser veiculados suplementos em diferentes dias da 

semana, sobre diferentes assuntos, o que foi ampliado a partir de 2009, quando, todos os 

dias, com exceção do sábado, a segmentação do público era explorada. Público jovem 

(com Se Pá e depois, Plugue-se), idosos (com Viva Bem, que depois ampliou seu escopo), 

mulheres (com Variedades, Mulher e depois conteúdos específicos no Estilo, como o Pes-

ponto, sobre moda), homens (com Carros & Motos e depois Motor), além da ênfase em 

programação cultural e social, foram  complementando a identidade editorial e gráfica do 

Diário Popular, além do vínculo com os leitores, contemplados em diferentes frentes. Al-

guns dos suplementos (como é o caso do Variedades e do Estilo) chegaram a circular por 

mais de uma década. 

Ao iniciar-se a quarta fase do jornal, contudo, na edição de 2016, parece que a op-

ção editorial do jornal por torná-lo mais enxuto também fez com que os suplementos so-

fressem uma drástica alteração. Cadernos que antes apresentavam oito ou até 12 páginas 

(como o Tudo e o Zoom) passaram a ter quatro páginas, ou mesmo, foram extintos (como 

o caso do Zoom que virou a seção CULTURA_DP). A segmentação que vinha sendo cada 

vez mais ampliada com os suplementos do jornal não parece ser mais uma prioridade, a 

partir do momento que os conteúdos tornam-se mais genéricos (até mesmo a editoria de 

Cidades perde a identificação com o local ao qual se refere), mais rápidos, menos apro-

fundados. Por outro lado, o que se mantém (como as notícias culturais da nova seção, ou 

as matérias dos suplementos Estilo e Tudo), na grande maioria das vezes, é produzido 
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localmente, abrindo mão do uso de material de agência de conteúdo que vinha se disse-

minando em algumas seções dos suplementos. 

No que diz respeito aos cadernos especiais, ao longo da primeira fase do jornal, 

nenhum caderno especial foi veiculado. As manifestações acerca do aniversário do DP 

ficavam restritas a editoriais, manifestações isoladas por parte de sua equipe ou de leito-

res. Em 1940, no aniversário de 50 anos do jornal, um caderno especial foi visto pela pri-

meira vez, articulando conteúdos sobre a cidade fronteiriça de Jaguarão, inclusive com 

anúncios de estabelecimentos daquela cidade e com matérias a seu respeito. O caderno, 

contudo, não tratava exclusivamente sobre o assunto e mesclava notícias e anúncios sobre 

Pelotas, o que levava a crer que pudesse querer estabelecer algum tipo de parceria inter-

municipal. Após essa primeira manifestação, passaram-se quatro décadas até que novo 

caderno especial fosse veiculado no DP. Ainda que com o aumento de páginas o jornal 

passasse a ser dividido em dois ou mais cadernos, eles não tinham qualquer conteúdo 

diferenciado, ou tratavam de temática específica que os caracterizasse como especial-

mente destacados. 

Em 1984, edição histórica66 que marca o começo da terceira fase do jornal, já mui-

tas vezes mencionada, bem como a mudança de formato, o jornal lançou nada menos do 

que 8 cadernos especiais. Destes, o primeiro e o segundo tinham foco na história do DP  

e da cidade de Pelotas (o que já ocorrera em 1980 na Edição Documento e voltaria a ocor-

rer posteriormente), articulando o jornal com a comunidade em que circulava. Outros 

cadernos tinham um foco mais atual, e tratavam de assuntos como economia, lazer (des-

tacando pontos turísticos e a vida noturna da cidade), ressaltavam a participação de cola-

boradores recorrentes, retomavam grandes reportagens já publicadas anteriormente (e 

percebe-se aqui o caráter didático que mais de uma vez aparece nesse contar-se do DP, 

quando o jornal explica ao leitor como funciona a redação de um jornal, a sua linha de 

produção, e nesse caso específico, ressalta a diferença entre notícias rápidas diárias e 

grandes reportagens). Finalmente, outros dois cadernos pareceram ter um caráter polí-

tico bem mais articulado. Um, destacava todos os municípios que faziam parte da Azona-

sul, associação entre 16 municípios do Sul do RS, em um evidente esforço de estabelecer 

um vínculo com tais cidades, cabendo inclusive salientar que o primeiro presidente da 

associação era membro da família que detinha as cotas majoritárias do jornal, os Fetter. 

                                                   
66 Cabe mencionar que, antes disso, em 1980, como já exposto anteriormente, o jornal lançara uma grande Edição 
Documento, responsável por diversas informações constantes ao longo desta pesquisa. Tal edição não entrou no escopo 
de análise, contudo, por destacar-se prioritariamente por seu conteúdo – servindo como fonte da história do DP – e 
não por sua configuração gráfica ou editorial. 
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O último, conforme citado anteriormente, apresentava metas e projetos da administração 

municipal (o que ficou evidente no uso de sua marca e no editorial que era assinado pela 

prefeitura), mais uma vez, estreitando vínculo político entre veículo e prefeitura. É a única 

vez que se viu isso acontecer de forma tão contundente no DP. 

Todos os cadernos de 1984, fartamente ilustrados e com anúncios de grandes for-

matos que incluíam ilustrações mais elaboradas e muitas fotos, pareceram querer expli-

citar as novas condições técnicas que o sistema offset trazia ao jornal, além de 

evidenciarem a trajetória e as mudanças físicas ora propostas. 

Em 1989, novamente havia motivos para comemoração: o projeto editorial e grá-

fico de Bendati fazia com que mais uma vez o jornal lançasse caderno especial histórico 

em seu aniversário de 99 anos, explicando a nova forma, explicitando a consulta aos lei-

tores feita para que isso acontecesse e, com isso, mais uma vez, renovando seu contrato 

de leitura com o público fiel. Além deste primeiro caderno especial, mais dois, tratando 

de assuntos contemporâneos (desenvolvimento regional, educação e violência) eram 

apresentados em um conjunto graficamente coeso, que estabeleceu uma nova identidade 

visual ao quase centenário jornal.  

Em 1990, a Edição Centenária mais uma vez resgatou a história, em 3 cadernos 

que relacionavam o desenvolvimento do jornal ao da cidade de Pelotas, contando inclu-

sive com textos de historiadores e autoridades no âmbito acadêmico. Trazia um diferen-

cial ao propor ao leitor um vínculo “sentimental” com a cidade, mediante uma narrativa 

literária que replicava um passeio ricamente ilustrado por Pelotas. E este pareceu ser o 

vínculo do passado com o presente, tema dos três últimos cadernos, que mais uma vez 

ressaltaram as cidades da Zona Sul (partindo inclusive de mapas que ilustravam duas das 

capas), a inserção do DP em cada uma delas e terminava com um panorama atual da ci-

dade de Pelotas, destacando bairros e vilas (e mais uma vez, estreitando vínculos com o 

leitor local). 

Em 2000, com a inserção da cor e a contribuição de um grande ilustrador na 

equipe de diagramação, o jornal apresentava um caderno especial apenas, que como já foi 

mencionado, estabeleceu pela primeira vez uma temática ao suplemento de aniversário: 

os “negócios”, representados através da divulgação das principais agências de publicidade 

da cidade (responsáveis pela veiculação da esmagadora quantidade de anúncios, especi-

almente nas edições de aniversário), e também das relações comerciais do DP com as ci-

dades vizinhas. Finalmente, pareceu “instituir-se” que o caderno especial de aniversário 

era o lugar em que anunciantes, colaboradores e instituições locais e regionais rendiam, 
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graças ao já tradicional veículo de comunicação. Os anúncios, cada vez maiores (muitos 

ocupando meia página ou página inteira) recebiam ainda mais apelo graças à impressão 

a cores. 

Em 2009, havia novo redesign, desta vez estabelecido a partir de equipe interna, 

sendo amplamente divulgado e explicado ao público leitor, ainda mais por conta das al-

terações mais drásticas, em termos editoriais, já explicitadas. O caderno especial de ani-

versário tinha como temática a cultura, e defendia o papel do jornal como “defensor” de 

um dos símbolos culturais e arquitetônicos de Pelotas, o Theatro Guarany. Pequenos tex-

tos eram intercalados por grandes anúncios em um caderno quase todo colorido, que 

ainda apresentava como destaques artistas locais. 

A edição de 120 anos do jornal tinha um caráter diferenciado, com sua capa/info-

gráfico que enaltecia a formação de uma editoria de arte que contava com vários ilustra-

dores/designers. O mesmo mote era utilizado na capa do caderno especial, que repercutia 

o tema de capa: a sustentabilidade. Assim como acontecera desde 2000, o caderno não 

tinha cunho histórico. Ao menos não no que diz respeito ao próprio jornal (assunto esgo-

tado em diversas das edições já mencionadas), já que aquela edição especificamente re-

tomava brevemente o desenvolvimento da humanidade e seu impacto sobre a natureza, 

com conteúdo que não é totalmente produzido pela equipe do jornal (contando, portanto, 

com conteúdo de agência). Novamente, grandes anúncios de meia página ou página in-

teira, muitos deles coloridos, eram palco de celebração à idade do já centenário DP. 

Finalmente, em 2016, quando nova alteração editorial e gráfica é proposta poucos 

meses antes do aniversário, o caderno especial de aniversário (o menor de todos eles, com 

apenas 16 páginas, ainda que totalmente impresso a cores – algo inédito até então) tem 

como temática a terceira idade, ao apresentar projeções de que até 2050 cerca de 32% da 

população pelotense será composta por idosos. O jornal, já “idoso”, repercute perspecti-

vas de qualidade de vida para uma população também mais “madura”.Poucos anúncios 

compõem este último caderno especial analisado, e o conteúdo editorial, totalmente pro-

duzido pelo jornal, repercute opiniões e discursos de leitores e de candidatos à prefeitura 

no pleito daquele ano, numa clara tentativa de “personalização” da notícia.  

Em relação ao suporte/formato e grid, tanto o formato quanto a proporção da 

mancha gráfica têm influência direta sobre a densidade da informação disposta nas pági-

nas do jornal. Durante os primeiros meses de circulação do DP, enquanto foi editado em 
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formato tabloide, por conta dos poucos destaques já mencionados e pela estrutura limi-

tada a quatro páginas, a densidade informacional do conteúdo era muito alta, com poucas 

áreas de respiro ao longo das colunas, que ainda eram intercaladas por fios. 

A partir da edição de 1900, já no novo formato standard, as páginas seguiram apre-

sentando uma densidade informacional bem alta, reforçada pelos fios entre colunas. A 

confusão hierárquica proporcionada pelo pouco destaque das seções e pelo alto grau de 

destaque dos anúncios, bem como pela "sutileza" das propagandas que intercalam notas 

e textos maiores, fez com que o conteúdo editorial e o comercial fossem confundidos, o 

que mais uma vez ampliou a densidade informacional. Cabe destacar que o formato stan-

dard, bem mais verticalizado, alterou consideravelmente a relação e a visualização das 

informações ali dispostas, conforme visto nas comparações (Figuras 106 e 109), anterior-

mente dispostas. 

Em 1910, graças a uma pequena variação de proporção já citada, o jornal ficou um 

pouco menos vertical. Como nas duas décadas anteriores, a composição das páginas era 

muito densa, quebrada apenas pelos espaços em branco gerados por alguns anúncios com 

diagramação diferenciada. As dimensões de página e mancha gráfica se mantiveram em 

1920, quando o pouco destaque da maioria dos títulos e a presença dos fios entre colunas 

transformavam especialmente a capa em uma massa cinza sem atrativos visuais. Nas de-

mais páginas, isso melhorou um pouco, diminuindo minimamente a densidade informa-

cional. 

Na década de 1930, uma nova variação no formato standard fez com que a mancha 

gráfica da página diminuísse bastante. Ainda que com dimensões menores, a página se 

tornou menos densa, principalmente pela ausência de fios entre colunas e os títulos des-

tacados de matérias e seções, facilitando a visualização dos blocos informativos (embora, 

às vezes, algumas confusões visuais ainda sejam percebidas), conforme comentado em 

outros momentos. Por óbvio, deve-se considerar que, ao longo desta primeira fase, o DP 

não destoava do que costumava ser o padrão das páginas de jornal: ocupando todo o es-

paço disponível, fazendo uso – na maior parte das vezes – de anúncios de pequenas di-

mensões, sem muitos destaques ou ênfases visuais, mantendo um caráter eminentemente 

tipográfico. A qualidade da impressão e do papel também acaba por influenciar na apa-

rência do conjunto, e não raro se percebem, nessas primeiras décadas, ruídos como a 

marca borrada de clichês, ou o ganho de ponto ao entintar-se um papel de pior qualidade.  
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Em termos de organização de conteúdo ao longo das páginas, observou-se uma 

variação considerável ao longo da segunda fase do jornal. Se antes, via-se, prioritaria-

mente, a organização sequencial do conteúdo, com pequenas exceções, ao longo da se-

gunda fase, a disposição passou a ter uma ênfase hierárquica. Em contraponto com o que 

se via especialmente nas primeiras décadas de circulação do jornal, sem muitos destaques 

e contrastes visuais, em 1940, houve uma profusão de destaques, conforme salientados 

anteriormente, que incluíam manchetes e chamadas independentes, que não levavam a 

nenhum conteúdo específico. Os níveis hierárquicos, conforme mencionado, pecavam 

pelo excesso e as páginas tornaram-se confusas, o que fez com que a densidade informa-

cional fosse muito alta. A posição que a marca ocupava, mesclando-se às chamadas e 

manchetes, fez com que seu destaque diminuísse em relação aos demais elementos com-

ponentes da mancha gráfica. 

Em 1950, a marca voltou para o topo da capa e as páginas mostraram-se menos 

densas que em 1940, pela diminuição dos destaques e da proporção das manchetes. An-

tes, contrastes demais na página confundiam a ordem de leitura. Agora, apesar de o tra-

tamento gráfico ser menos elaborado, a leitura da página pareceu mais clara. Contudo, a 

redução do corpo do texto em cerca de 1 ponto dificultou um tanto o fluxo de leitura. A 

organização da informação seguiu sendo prioritariamente hierárquica, mas, ao longo do 

tempo, até 1970, em alguns momentos, tornou-se sequencial (como nas páginas de notas 

ou notícias que apresentaram o mesmo tratamento gráfico, sem maiores ênfases visuais 

ou editoriais, ou na contracapa, que também não apresentava um destaque mais evi-

dente). Especialmente nas edições de 1950 e 1960, ainda não era possível identificar uma 

organização por seções definidas, e não raro, conteúdos dispostos em uma página tinham 

continuação em outra, como aconteceu com o pronunciamento do governador em 1950 e 

com a coluna “Cine Diario”, em 1960. 

Gradativamente, a densidade informacional das páginas diminuiu ao longo das dé-

cadas de 1960 e 1970. A economia de tipos empregados em 1960 e a ausência de fios di-

vidindo as colunas em 1970 provavelmente contribuíram para a composição menos densa 

das páginas. A marca do jornal também passou a ocupar mais espaço na capa, desta-

cando-se. Em termos de níveis de informação, cartolas, olhos de abertura e destaques nas 

legendas apareceram recorrentemente a partir, especialmente, da década de 1950. 

Em 1980, última edição analisada em formato standard, foi enfatizada a organiza-

ção hierárquica, especialmente porque os blocos de informação estavam mais modulados 

do que nunca, ficando evidente a separação dos conteúdos e o que era subjugado a que 
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chamada, manchete ou coluna. A contracapa, que apresentava várias chamadas com a 

mesma ênfase, acabou por se tornar mais clara justamente pela modulação dos conteú-

dos. A subdivisão de conteúdo ficou evidente por meio das editorias, inclusive em páginas 

que eram divididas por duas delas. O destaque para as colunas de opinião e resenhas de 

colaboradores em relação ao restante do texto demarcou tais espaços, que se tornaram 

reincidentes. Foi a menos densa de todas as composições até então analisadas, tanto pela 

modulação das colunas de 2 a 2, como por conta da redução de elementos interferindo na 

composição. Continuou não havendo fios limitando todas as colunas (o que também faci-

litou a modulação), apenas dividindo editorias ou as colunas assinadas ou de notas do 

restante da página, com quadros. Mesmo em uma edição quase sem fotos, os grandes vãos 

entre as colunas e os espaços em branco gerados pelas chamadas e títulos centralizados 

formaram áreas de respiro mais generosas. 

Entre 1984 e 1989, a modulação iniciada em 1980 parece ter atingido seu extremo. 

O grid recorrentemente era subvertido ao longo do início da terceira fase do jornal, o que 

por vezes gerava um certo desequilíbrio na diagramação das páginas. A densidade infor-

macional, contudo, a partir do retorno ao formato tabloide, tornou-se bem menor do que 

na fase anterior. Com o passar dos anos (e especialmente, com a inserção da cor a partir 

de 1997), o uso de mais elementos gráficos de apoio e também de boxes e fundos (cinzas 

ou coloridos), bem como, o uso de degradês e fios passou a diminuir a consistência visual 

que havia sido conquistada com o projeto de Bendati em 1989.  

Em 2000, a inserção de elementos que quebravam as colunas (Figura 113) fragili-

zaram o layout da página, afetando inclusive a leiturabilidade do texto. Com isso, no pro-

jeto de 2009, procurou-se um retorno à estrutura mais rígida do grid, porém, apostando 

nos espaços em branco e na verticalização das chamadas (muitas vezes, apresentadas em 

uma única coluna) para dar mais leveza e clareza às páginas. Em 2016, finalmente, ao 

iniciar-se a quarta fase do jornal, percebeu-se uma nova reestruturação. As colunas de 

texto, pela primeira vez alinhadas à esquerda, em corpo maior e com o retorno esporádico 

do uso de capitulares, geraram mais espaço em branco, blocos de informação mais enxu-

tos e brancos generosos, permitindo que as páginas assumissem um caráter ainda mais 

arrevistado que a versão de 2009. O número de níveis de informação por página também 

foi reduzido. Se, em 2009, era possível visualizar até 3 matérias por página, em 2016, 

raramente elas passam de 2. Assim, menos chamadas, subtítulos e cartolas tornam, apa-

rentemente, o acesso ao corpo do texto mais direto. 
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Quanto ao nome do jornal/marca, até 1984 (e portanto, ao longo da primeira e 

segunda fases do jornal), sua marca permaneceu praticamente imutável. Por mais de 90 

anos apresentar-se diante de seus leitores da mesma forma, provavelmente auxilie na 

construção de uma identidade sólida, confiável, e ao mesmo tempo tradicional e pouco 

flexível. 

Ao longo da terceira fase do DP (de 1984 a 2016), a marca do jornal sofreu pelo 

menos seis alterações (16/09/1984; 27/08/1989; 07/07/1997; 27/08/2001; 

27/08/2009; 27/08/2016). Algumas delas foram mais drásticas (como a de 1984, com a 

alteração de disposição do texto e a inserção do box em negativo e, em 1989, com a mu-

dança total da tipografia e a inserção do mapa do RS) e outras mais sutis (como a retirada 

da sombra preta e a leve verticalização da tipografia entre 2001 e 2009, ou a mudança do 

tom de azul do box em 2016).  

Percebe-se que a maior parte das mudanças ainda ocorreu nos primeiros 17 anos 

da terceira fase (foram quatro alterações neste período), o que demonstra os esforços do 

jornal a adaptar-se a novos contextos (inclusive de  produção), aos quais foi apresentado 

tardiamente se comparado ao que ocorria nos grandes centros do país. Não obstante, se 

por um lado tal processo denota uma preocupação de atualização constante, por outro, 

pode fragilizar a identidade gráfica e editorial do jornal, inclusive no que diz respeito ao 

vínculo estabelecido com seus leitores. Ainda assim, os exemplos já destacados sobre a 

maneira como o jornal apresenta aos seus leitores cada nova mudança pode minimizar 

tal impacto frente ao contrato de leitura que se estabelece entre veículo e leitor. Além do 

que, uma relação estabelecida ao longo de tantas décadas pode minimizar o impacto das 

variações geradas. 

Na segunda metade da terceira fase (e, portanto, ao longo de cerca de 15 anos), as 

mudanças na marca diminuíram e se tornaram bem mais sutis, o que pode refletir-se em 

um amadurecimento do jornal e uma certa segurança na forma de se apresentar diante 

de seu público. 

No que diz respeito à tipografia, ao longo da primeira fase do jornal, eminente-

mente tipográfica, o uso de tipos fantasia (geralmente empregados em anúncios, mas al-

gumas vezes também em cartolas e pequenas chamadas) muitas vezes funcionava como 

ilustração para as páginas massivamente preenchidas. Assim, não raro, confundia-se con-

teúdo editorial e comercial ao longo daquelas primeiras décadas.  

A segunda fase começou com uma profusão de níveis hierárquicos (talvez estimu-

lada pela urgência da guerra), que muitas vezes competia com as imagens, agora em maior 
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número. Ao longo daqueles anos entre 1940 e 1984, alternaram-se períodos em que uma 

maior consistência tipográfica auxiliava na definição dos níveis de informação e facilitava 

a leitura das páginas e, em outras, uma profusão no desenho dos tipos ou nas escalas 

empregadas, conforme explicitado anteriormente, acabava por distrair o leitor ou dificul-

tar uma ordem coesa de leitura. 

Já na terceira fase, o novo formato fez com que se alterasse a relação do conteúdo 

com a página, e principalmente, que se repensasse a proporção do texto, em um espaço 

que correspondia basicamente à metade do tamanho anteriormente disponível. Cada vez 

mais, o conteúdo editorial distancia-se do comercial, seja pela disposição dos mesmos ou 

pelo tratamento gráfico, com maior ênfase na imagem do que em tempos anteriores. O 

redesign proposto por Bendati mais uma vez torna eficiente a hierarquia informacional, 

garante destaque ao que é necessário ser destacado e estabelece padrões visuais para di-

ferentes tipos de conteúdo. Isso se mantém por algum tempo, mas à época do redesign 

seguinte, em 2009, as duas décadas que separam os dois projetos fazem-se sentir nos 

resquícios das adaptações necessárias no dia a dia da diagramação de páginas que neces-

sitam comportar diferentes tipos de conteúdo. Com isso, novamente, opta-se por uma 

redução no número de famílias tipográficas empregadas, como forma não apenas de res-

gatar a consistência de 20 anos atrás, mas principalmente, para destacar a identidade do 

jornal e de seus diferentes suplementos para públicos distintos. 

Em 2016, ao iniciar-se a nova fase do jornal, a preocupação com a padronização e 

a consistência visual antes ensejada não parece mais ser uma prioridade. Antes, cada pá-

gina passava a ser vista como uma unidade, com tratamentos gráficos distintos que se 

adaptavam aos conteúdos, e não o contrário. O jornal, que durante metade de sua vida foi 

sisudo, pesado, tradicional, tornou-se mais fluído, arejado, e porque não dizer, mais frágil 

visualmente. 

No que tange às imagens, observa-se que ao longo de quase toda a primeira fase 

do jornal, seu uso era insipiente. As limitações técnicas até 1920 faziam com que os ele-

mentos gráficos de apoio e as tipografias fantasia (usados em profusão, especialmente em 

anúncios), fizessem as vezes de ilustrações. A recorrência dos mesmos elementos utiliza-

dos em distintas ocasiões, como os clichês citados, era uma prática comum ao longo do 

século XIX como ressalta Cardoso (2009)67.  

                                                   
67 O autor apresenta os manuais de tipografia de diferentes empresas (CARDOSO, 2009, p.106-107), que disponibili-
zavam sua clicheria para fins comerciais e, consequentemente, as mesmas imagens não raro eram utilizadas em dife-
rentes contextos. No caso da clicheria do DP, as mesmas imagens acompanhavam a publicação de anúncios recorrentes 
ou, ainda, eram reutilizadas em novas composições com o passar do tempo. 
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Já na década de 1930, primeiro com o anúncio ilustrado de página inteira publi-

cado em 27/08/1931 (algo inédito na amostra da pesquisa até então) e mais tarde a ênfase 

fotográfica propalada no retorno do jornal após a interrupção de circulação de 1938, fize-

ram com que o uso de imagens pelo jornal atingisse um outro patamar. Ainda que não 

tenha sido possível notar uma exploração efetiva das imagens na edição de 27/08/1938, 

a fotorreportagem que ocupou a contracapa daquela edição, com conjunto de fotos assi-

nadas por Ramão Barros –  citado várias vezes nas edições comemorativas já comentadas 

– demarca a ênfase que seria notada, efetivamente, na edição de 27/08/1940, com a pu-

blicação de mais de uma centena de imagens, entre fotografias e ilustrações. Cabe salien-

tar que àquela altura, e ao longo de praticamente toda a segunda fase do jornal, as 

ilustrações acompanhavam prioritariamente conteúdo comercial. Especialmente até a dé-

cada de 1960, quando a utilização de charge e mapa inauguraram o uso de ilustrações 

acompanhando conteúdo editorial. 

O grande marco no que diz respeito ao uso e reprodução de imagens é a edição de 

16/09/1984, quando a mudança do sistema de impressão por linotipia pelo offset alterou 

não apenas o formato do jornal, mas principalmente a qualidade da impressão. E isso foi 

enfatizado ao longo da edição, com quase 200 páginas, que fez uso de mais de 250 foto-

grafias (acompanhando conteúdo editorial mas também anúncios) e de 50 ilustrações, 

incluindo tirinhas de HQ, ilustrações de figuras históricas e personalidades, além de cenas 

contextuais nos cadernos especiais. As fotografias também foram ampliadas, além de au-

mentar drasticamente em número, e não raro – especialmente nas capas de cadernos e 

suplementos – foram utilizadas em mais de meia página ou em conjunto. 

A inserção de cor, que aparece a partir da amostra de 27/08/2000, também am-

pliou o apelo das imagens. Na edição citada elas, inclusive, foram utilizadas com efeitos 

de transparência, degradês, sombras e fundos numa aparente tentativa de explorar todas 

as possibilidades técnicas – mesmo quando não se mostrava necessário. A presença de 

ilustradores e designers, que passaram a compor a Editoria de Arte desde o início dos 

anos 2000 (primeiro com a presença do chargista e ilustrador André Macedo e mais tarde 

com outros profissionais já citados ao longo deste capítulo) fez com que não apenas a 

charge diária tivesse lugar fixo no jornal (o que já acontecia desde o projeto de Bendati 

em 1989, com colaborações externas), mas também que o uso de ilustrações fosse ampli-

ado, como foi visto nas capas das edições de 27/08/2009, 27/08/2010 e 27 e 28/08/2016.  
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A Editoria de Fotografia, encabeçada por Carlos Queiroz pelo menos desde 2007, 

teve papel de destaque na relevância assumida pela fotografia no projeto editorial e grá-

fico de 2009. Além disso, estabeleceu estreito diálogo com a Editoria de Arte na pauta de 

assuntos diferenciados, como séries especiais – muitas delas publicadas no suplemento 

dominical Estilo e também nas especiais 2 e 3 –, fazendo com que o projeto gráfico fosse 

valorizado a partir de várias opções de enquadramentos e do estabelecimento de padrões 

de tamanho (como por exemplo a extinção do uso de imagens de grupos de pessoas em 

apenas uma ou duas colunas, ou da restrição ao uso de bonecos de entrevistados em uma 

coluna). As parcerias estabelecidas desde então geraram conteúdo diferenciado que tem 

sido inclusive premiados ao longo dos últimos anos68 

Conforme se abordou anteriormente, o Diário Popular nunca ocupou lugar de van-

guarda no que diz respeito aos meios de produção (uma vez que esteve, na maior parte do 

tempo, mais de uma década atrasado em relação à infraestrutura disponível na capital do 

estado e quase duas décadas se tomar-se por base o desenvolvimento nacional da produ-

ção gráfica (e, mais especificamente, da implementação do sistema offset de impressão) 

ou apresentou um projeto editorial ou gráfico arrojado e inovador. Contou sim, em três 

oportunidades, com reestruturações necessárias que foram eficientes ao colocá-lo em 

uma situação de vantagem em relação ao que era produzido no interior do Rio Grande do 

Sul (DORNELLES, 2004). Ainda assim, existem peculiaridades acerca de suas caracterís-

ticas editoriais e formais que, por vezes, o colocaram em consonância com um contexto 

mais amplo, e em outras, ressaltaram seu atraso em relação aos grandes centros. São esses 

pontos que serão salientados a partir de agora. 

No que tange ao planejamento gráfico, Sousa (2005) identifica, a partir do contexto 

da Revolução Industrial, a influência que a publicidade passou a ter sobre o arranjo visual 

dos impressos, com anúncios modulados que alteravam a estrutura rígida das colunas de 

texto. No DP, tal influência começou a ser percebida desde a primeira edição analisada, 

em 04/09/1890, quando a diagramação diferenciada de alguns anúncios, modulados em 

até duas colunas, passou a gerar espaços em branco e quebrar a rigidez da massa de texto. 

                                                   
68 Somente nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017) a equipe do Diário Popular, da qual fazem parte o editor Carlos 
Queiroz e a repórter Michele Ferreira foram finalistas do Prêmio ARI-Banrisul de Jornalismo. Em 2015 foram finalistas 
na categoria Reportagem Cultural. Em 2016 receberam Menção Honrosa na categoria Reportagem Econômica, sobre o 
pólo naval de Rio Grande. Em 2017, na 58ª edição do Prêmio, receberam 1º lugar em Reportagem Geral e 2º lugar em 
Fotojornalismo, com a série Encarcerados, sobre os presídios da Zona Sul do RS. Desta equipe fizeram parte também 
Paula Moreira (atual Editora de Arte do jornal) e a jornalista Giulianne Viêgas. A mesma série recebeu Menção honrosa 
na categoria Reportagem e 1º lugar na categoria Fotografia no 34º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido 
pela OAB/RS. Disponível em: <https://goo.gl/wcu14r> Acesso em: 22 jan. 2018. 
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Os anúncios, que ocupavam prioritariamente as duas últimas páginas do jornal – con-

forme a praxe da época, como destaca Loner (2010) – eram uma constante desde a inau-

guração do jornal. 

Se em um âmbito mundial Sousa (2005) refere a segunda “revolução gráfica” (1920-

1940) como sendo a responsável pela hierarquização da informação nas páginas dos jor-

nais, por sua consequente assimetria e tensão visual, pela relevância da fotografia e dos 

títulos, com tamanhos variáveis também de acordo com sua importância, no Brasil os 

periódicos de circulação diária ainda demorariam um tanto para inovar de tal forma. O 

Estado de S. Paulo, considerado um jornal “sisudo” (MELO; COIMBRA, 2011), só aban-

donaria as páginas tipográficas pesadas e sem destaque a partir da década de 1960 

(FREIRE, 2007), pelo menos no que dizia respeito ao corpo principal do jornal. De forma 

similar, o Diário Popular, ainda que a partir da década de 1940 principalmente (vide a 

edição de 27/08/1940 analisada) passasse a distinguir de forma evidente a variação de 

títulos, naquele ano especificamente a urgência da guerra faria com que a capa se tornasse 

confusa e visualmente maçante. Já a partir de 1950, percebe-se que a hierarquia da infor-

mação parecia ditar o tom das capas, e a redução de destaques da capa citada por Sousa 

(2005) também a partir da mesma época, figuraria no DP apenas em torno da década de 

1970. As manchetes alinhadas à esquerda e as fotografias de grandes dimensões, que tam-

bém são citadas pelo autor como características da segunda revolução gráfica (SOUSA, 

2005), seriam notadas no DP apenas a partir dos anos 1980, ainda que pequenos “en-

saios” tenham sido observados em edições anteriores. 

Ainda que Cardoso (2009) identifique experiências com reproduções fotográficas 

já na virada do século XX, somente a partir da década de 1930 elas passaram a fazer parte 

recorrente na composição de periódicos brasileiros. Cabe salientar, contudo, que mesmo 

que não fosse a praxe, alguns suplementos e edições especiais de jornais em âmbito naci-

onal nas primeiras décadas do século apresentavam imagens em grandes dimensões, ou 

usadas em sequências ou conjuntos e em casos mais raros, com o uso de cores, como no 

caso dos jornais Gazeta de Notícias, O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, entre outros, 

conforme visto no capítulo 3. No Diário, apenas no retorno às atividades em 1938, no 

começo de sua segunda fase, é que a fotografia passou a tomar corpo, ainda que isso não 

tenha sido efetivamente observado na edição de 27/08/1938. Porém, a partir da década 

de 1940, o aumento drástico no número de fotos da edição de aniversário daquele ano 

evidenciaria que a ênfase tipográfica das décadas anteriores perdia força.  
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A implementação do sistema offset, uma das características da terceira revolução 

gráfica apontada por Sousa (2005) a partir da década de 1960, teve forte repercussão 

também em âmbito nacional. Coincidindo com os planos de incentivo empreendidos pelo 

governo de JK, a expansão da indústria gráfica nacional repercutiria na qualidade dos 

periódicos (CAMARGO, 2003). A horizontalidade anteriormente padronizada das pági-

nas de jornal cedeu lugar à modulação dos blocos de conteúdo, muito influenciadas pelo 

design suíço. Os jornais assumiram as características a partir das quais o reconhecemos 

hoje, muito influenciados pelo advento da televisão e do offset (SOUSA, 2005). Nacional-

mente, várias reformulações gráficas foram empreendidas por grandes jornais à essa 

época, como já visto (MELO; COIMBRA, 2011). O Diário, contudo, só veria tal “revolu-

ção” acontecer em 1984, primeiro com a inserção da impressão em offset e depois em 

1989, quando o projeto gráfico e editorial (o primeiro efetivamente proposto a partir da 

opinião de leitores e contratado a um profissional com experiência na área) foi implemen-

tado. A partir da terceira fase do jornal, então, o uso das fotografias assumiria um caráter 

de destaque, ocupando grandes proporções em capas e matérias especiais, bem como em 

arranjos específicos para capas de cadernos e suplementos. 

Em âmbito nacional, a cor já aparecia nas capas de jornal desde a primeira década 

do século XX (ainda que muito esporadicamente e em caráter especial), e ao longo das 

décadas de 1950 e 1960, em uma fase pré offset, eram vistas aplicações pontuais (como 

visto no Diário de Notícias de 1958 e na capa do Jornal do Commercio de 1943). O DP só 

faria testes parecidos ao final da década de 1960, como visto anteriormente. Se a partir 

do final da década de 1960 a cor já era profusamente utilizada em suplementos e cadernos 

especiais nos jornais de maior circulação do país, e a partir da década de 1980 já tomara 

conta das páginas dos diários, no Diário a primeira capa colorida impressa em offset só 

seria publicada em 1997. Melo e Ramos (2011) identificam, a partir da década de 1980, o 

uso profuso da cor não apenas em fotografias, mas em ilustrações, grafismos e títulos. No 

DP, isso é visto principalmente a partir da virada do século, na edição de 27/08/2000.  

Por outro lado, Barbosa (2007) aponta que a informatização das redações se deu, 

em caráter efetivo no Rio de Janeiro, a partir do final da década de 1980. Indica também 

uma maior ênfase na editoria de Economia, na proliferação dos cadernos e a dissemina-

ção de colunas de notas69 a partir de então. E nesse ponto, conforme visto anteriormente 

neste capítulo, o DP não deixou a desejar: começou a implementar melhorias na geração 

                                                   
69 Sousa (2005) atrela ao final dos anos de 1970 características como a publicação de suplementos, a segmentação de 
temas e o jornalismo de “serviços” passaram a fazer parte da rotina dos jornais. Ou seja, cerca de uma década antes do 
que o identificado nacionalmente (ou, ao menos, em âmbito carioca) por Barbosa (2007). 
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de fotolitos com o advento do offset e, desde 1989, passou inclusive a terceirizar serviços 

para Pelotas e região graças ao sistema de fotocomposição importado inaugurado então. 

A redação também informatizou-se e a paginação passou a ser feita com o uso de compu-

tadores, o que alterou de maneira profunda as rotinas de produção. 

Desde 1970, o jornal já apresentava seu conteúdo em seções, embora a identificação 

efetiva das mesmas tenha se dado a partir da década de 1980. Além disso, a partir dos 

anos de 1980, ampliaram-se os suplementos que o jornal publicava, voltados para o pú-

blico masculino (como o Carros & Motos), feminino (como o Mulher), e para a família, 

com foco em cultura e entretenimento (como o Variedades, que contava com coluna so-

cial, seção infantil, resenhas de cinema e seção de turismo e programação de TV). O jor-

nalismo de serviços também passou a surgir com a divulgação de agendas, colunas de 

notas e cobertura de eventos, identificados já na década de 1970 no DP.  

De acordo com Larequi (1994) os anos de 1970 também foram marcados por um 

maior interesse dos leitores pelo aspecto gráfico dos jornais e, consequentemente, de uma 

necessidade dos editores por tornar as páginas visualmente atrativas, criando um estilo 

gráfico. No DP, isso parece ter sido conquistado com o projeto gráfico de Bendati em 1989 

(quase 20 anos depois), ainda mais se considerarmos que ele partiu de uma pesquisa 

junto aos assinantes do jornal. Ainda que ao longo da década de 1990 o projeto tenha sido 

deturpado após inúmeras adaptações, o redesign de 2009, 20 anos após a primeira rees-

truturação, partiu dos mesmos princípios e parece ter alterado de maneira mais efetiva a 

identidade editorial e gráfica do jornal, conforme foi constatado pelo editor-chefe Pablo 

Rodrigues ao citar o grau de satisfação do público, na edição de 27 e 28/08/2016.  

Em termos de identidade visual, no que tange ao nome do jornal (e à configuração 

de sua marca), as adaptações empreendidas em menos de duas décadas (de 1984 até 

2001, foram quatro mudanças significativas) foram muitas. Se o jornal, historicamente 

conservador, passou mais de 80 anos apresentando-se a partir de uma identidade visual 

praticamente imutável (sua marca sofreu apenas pequenas variações de 1890 até 1980), 

a partir de sua terceira fase, por ele mesmo descrita como sendo de “inovações tecnológi-

cas”, o DP buscou atualizar-se recorrentemente. Por um lado, tantas mudanças em tão 

pouco tempo poderiam sugerir uma fragilidade em termos de identidade gráfica e edito-

rial. Mas por outro, denotam esse esforço de acompanhar (ainda que com algum atraso 

quanto ao que acontecia nos grandes centros) as mudanças tecnológicas e editoriais de 

seu tempo.  
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Exploradas as características visuais e editoriais do Diário Popular de Pelotas e 

colocadas em perspectiva diante de um contexto mais amplo, a seguir busca-se articular 

os elementos avaliados em relação a sua inserção em um contexto local regional. 

4.4 Um jornal local regional 

Ao tomar-se por objeto de pesquisa um jornal com mais de 126 anos de trajetória, 

a primeira coisa que deve ser considerada é a sua capacidade em adaptar-se para perma-

necer em circulação por tanto tempo. Atravessar duas viradas de século, acompanhar a 

instituição e o fortalecimento de um regime republicano, noticiar os mais relevantes acon-

tecimentos históricos (de conflitos e revoluções de âmbito regional/nacional às grandes 

guerras mundiais), esforçar-se por aprimorar suas condições de produção e circulação, 

mesmo considerando uma condição geográfica pouco favorável, longe dos grandes cen-

tros, sobreviver (com grandes dificuldades) a uma crise econômica e política que quase 

resultou em seu fechamento definitivo são alguns dos marcos que definiram a identidade 

gráfica e editorial do Diário Popular de Pelotas.  

Fundado como órgão do Partido Republicano, defensor dos ideais conservadores 

e explicitamente engajado na causa e nos conflitos defendidos por tal partido, o jornal 

defendeu, ao longo de suas três primeiras décadas de existência, uma postura firmemente 

pautada pela política, inserido-se assim no regime jornalístico político-partidário identi-

ficado por Rüdiger (2003) o que o fez inclusive correr o risco de ser empastelado por di-

versas vezes. 

Ainda que a postura político-partidária tenha sido uma constante de sua capa a seu 

editorial naquelas primeiras décadas (especialmente até 1920), isso não privou o perió-

dico de articular-se em termos comerciais e editoriais. Com espaço para anúncios dos 

mais diversos desde seus primeiros números, contando com serviços telegráficos que ga-

rantiam notícias vindas da capital do país e mesmo do exterior, divulgando em sua capa 

recorrentemente os valores de assinatura, o jornal não se limitava a servir de suporte pan-

fletário de um ideário político conservador70. Ele buscava atualizar-se, o que acontecia 

também com a cidade de Pelotas – pelo menos até a década de 1930, quando a quebra do 

Banco Pelotense acelerou a derrocada econômica da cidade – que, sendo próxima geo-

graficamente do porto da vizinha Rio Grande, importava não apenas tecnologias e ma-

quinários, mas também cultura e modos vindos de outras partes do país e do mundo.  

                                                   
70 Ainda assim, é necessário frisar que, de acordo com Loner (2010), e conforme exposto anteriormente, foi o respaldo 
do partido a que se filiava que garantiu a manutenção do DP quando a maioria de seus concorrentes ia à falência. 
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Mesmo competindo com diversos outros periódicos que circulavam na cidade e na 

região, na capa de 1900 já se dizia “a folha de maior circulação no sul do estado” (DIÁRIO 

POPULAR, 27/08/1900), o que demonstra, desde muito cedo, a preocupação do jornal 

de colocar-se no mercado local e regional de uma maneira efetiva. Entre 1920 e 1930, 

multiplicaram-se em suas páginas anúncios de agentes atuando em “diversas praças” do 

sul do RS. Em âmbito estadual, a partir da década de 1930 firmou-se o jornalismo notici-

oso (RÜDIGER, 2003) e ao longo das quatro primeiras décadas do século XX, estrutura-

ram-se aos poucos “empresas jornalísticas” enquanto, no interior do estado, começava a 

competição com os periódicos vindos da capital. A publicidade virou um negócio (que o 

DP parece ter explorado propriamente) e caracterizou-se a “imprensa industrial” (HOHL-

FELD, 2006). 

Já em 1940, o primeiro suplemento de que se tem notícia no Diário Popular, trazia 

como destaque a cidade de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, num esforço visível de 

estreitar relações até mesmo nos anúncios de ambas as cidades, publicados lado a lado. 

Esportes, economia e infraestrutura daquela cidade eram ressaltados, então, em uma or-

ganização editorial ainda não muito bem setorizada, que acabava por mesclar de forma 

pouco clara conteúdos referentes às duas cidades. Talvez, possa-se inferir ter sido essa 

uma maneira de editorialmente costurar ambas as cidades. 

Na edição de aniversário de 1950, com o final da Segunda Guerra Mundial, a in-

tensidade dos fatos, elencada por Santos e Castro (2013) como um dos valores-notícia que 

pautam os jornais do interior, pode ser percebida desde a capa. As notícias locais, que não 

eram exploradas naquele espaço desde os tempos do jornal como órgão republicano, vol-

tam a ser destaque nas chamadas da primeira página do jornal, dando ênfase ao que re-

percutia diretamente no cotidiano dos leitores. 

Nas décadas seguintes, a intenção de colocar-se cada vez com mais força no mer-

cado regional (especialmente na zona sul do Rio Grande do Sul) foi tornando-se mais e 

mais explícita. No começo, anúncios de representantes e agentes do jornal em outras lo-

calidades. Mais tarde (já na década de 1970), a abertura de uma sucursal na vizinha Rio 

Grande, diversas colunas de notas que divulgavam informações sobre cidades da região e 

a vinculação explícita do jornal à Azonasul71 bem como sua filiação a órgãos de imprensa 

                                                   
71 Associação dos Municípios da Zona Sul, fundada em 20/09/1964, cujo primeiro presidente foi Edmar Fetter, ex-
prefeito da cidade e membro do Conselho Diretivo do DP. Em 1984, ao completar 20 anos, a associação contava com 
16 municípios associados e era presidida pelo então prefeito de Santa Vitória do Palmar, Hugo Guimarães Soares, con-
forme exposto em caderno especial que dá justamente ênfase a estes municípios, na Edição Comemorativa de 1984 
(DIÁRIO POPULAR, 16/09/1984). 
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como ADJORI e ADI, são pistas dos esforços empreendidos pelo jornal em solidificar-se 

no cenário regional.  

Se considerarmos o exposto por Santos e Castro (2013) a respeito do estigma que 

recai (ou recaiu, por muito tempo) sobre o jornalismo de interior, existem algumas carac-

terísticas que corroboram uma visão estereotipada compartilhada por alguns autores, es-

pecialmente no passado72. A valorização da coluna social, por exemplo, que surgiu no DP 

na década de 1960 com o “Encontro Marcado”, de Carlos Alberto Motta, desdobrou-se no 

“Presença Feminina”, assinado pelo mesmo colunista na capa do suplemento Variedades 

ao longo dos anos de 1980 e foi recebendo cada vez mais espaço, com a participação de 

Marina Oliveira, especialmente a partir da década de 1990 e com Flávio Mansur, a partir 

dos anos de 2000, ocupando as páginas centrais coloridas de suplementos semanais e 

espaço diário no jornal, contando inclusive com anunciantes exclusivos. Por outro lado, o 

jornal articula-se enquanto empresa desde há muito tempo, ao estabelecer recorrente-

mente seu papel em nível regional, além de colocar-se de maneira muito próxima à co-

munidade em que circula, o que não só reforça um certo caráter comunitário 

(DORNELLES, 2004) como também amplia seu vínculo com o público leitor. 

Com o passar do tempo, o jornal a cada edição de aniversário, publicava as congra-

tulações recebidas de diversas autoridades e órgãos públicos de cidades da região. Em 

1980, inclusive, foi pauta na Assembleia Legislativa do Estado, com a presença de seus 

dirigentes e ampla divulgação na edição daquele ano (27/08/1980). Tais congratulações 

acabaram por ser acondicionadas em cadernos especiais de aniversário, que divulgavam 

não apenas os cumprimentos de empresas, instituições e parceiros locais e regionais, mas 

também destacavam as parcerias intermunicipais e o reconhecimento de diferentes ins-

tâncias da sociedade (chegando ao ponto do jornal divulgar, na capa da edição de 

27/08/2000, congratulações do então presidente da República, Fernando Henrique Car-

doso).  

Em termos institucionais, por óbvio não se pode ignorar as relações políticas que 

se estabeleceram ao longo do tempo, especialmente em um jornal de tão longa trajetória 

e em cujo começo caracterizou-se como órgão republicano. Além disso, o DP teve por 

muito tempo como um de seus principais acionistas e membro da diretoria, um ex- vice-

governador do estado e ex-prefeito da cidade. Por outro lado, o papel que a Associação 

Comercial da cidade parece ter tido ao reerguer o jornal em 1938, provavelmente seja 

                                                   
72 Wilson Bueno (1979), Gastão Tomaz de Almeida, citado por Ortet (1998) e Regiane Santos (2009) são citados por 
Santos e Castro (2013) nesse sentido. 
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fundamental na instituição de uma dimensão comercial forte, que evidencia-se na confi-

guração, por exemplo, dos cadernos especiais de aniversário. Nesse contexto a oportuni-

dade, considerada por Santos e Castro (2013) como o valor-notícia mais explícito nos 

periódicos do interior, parece ter sido amplamente explorada. Primeiro o vínculo parti-

dário e, mais tarde, institucional a partir da relação com a Associação Comercial e dos 

papéis desempenhados pelos acionistas do jornal na sociedade pelotense, por certo dita-

ram algumas escolhas especialmente editoriais exploradas pelo periódico. Chama a aten-

ção, nesse sentido, o caderno especial na edição comemorativa de 94 anos do jornal, que 

dedicava várias páginas à administração do então prefeito Bernardo de Souza (DIÁRIO 

POPULAR, 16/09/1984). Ainda assim, o jornal parece ter se preocupado em anunciar, 

recorrentemente, sua imparcialidade – fosse nomeando-se “órgão de interesses gerais”, 

ou ainda distribuindo de forma idêntica os espaços destinados às assessorias de imprensa 

dos candidatos à prefeitura na edição de aniversário do ano 2000. 

Tais cadernos acabaram assumindo um caráter temático, e com isso, tais enfoques 

auxiliaram na construção de uma imagem do jornal diante de seu público leitor. Na edição 

de 27/08/2000, por exemplo, quando, conforme visto anteriormente, o caderno assumiu 

um foco comercial, ele não apenas divulgou cada uma das agências de publicidade da ci-

dade que produziam conteúdo comercial para clientes do jornal, como permitiu que em 

seus discursos, tais profissionais e empresas ressaltassem o papel que o próprio jornal 

tinha no cenário econômico da cidade. Na mesma edição, o caráter regional foi mais uma 

vez reforçado, quando a abrangência da circulação do jornal foi divulgada, apresentando 

inclusive o número de assinantes em diversas cidades. Com isso, além de destacar outras 

cidades da Zona Sul, o jornal também sinalizava a potenciais anunciantes a abrangência 

que poderia atingir.  

Já na edição de 27/08/2009, novo tema foi escolhido para o caderno especial de 

aniversário. A cultura, a preocupação do jornal com o patrimônio arquitetônico e cultural 

da cidade (materializado no Theatro Guarany). Consequentemente se destacou o papel 

do próprio jornal enquanto fomentador da cultura e da arte, propondo um projeto de re-

vitalização do Theatro e tornando-se seu parceiro em diferentes ações culturais (incluindo 

shows, peças de teatro e outros espetáculos). Mais uma vez, o caráter regional também foi 

abordado, ao se destacar o papel de diferentes teatros, cinemas, enfim, marcos arquitetô-

nicos e culturais de outras cidades do estado do RS. Todas essas medidas demonstram 

que o jornal se colocou, praticamente desde sua fundação, em um contexto jornalístico 

local regional que justifica o papel que ocupa dentro deste contexto, e, ao mesmo tempo, 
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o diferencia dos grandes veículos que, em determinado momento, passaram a circular 

também no interior (AGUIAR, 2016; DORNELLES, 2004; PERUZZO, 2003). 

Nas edições de 27/08/2010 e 27 e 28/08/2016, foram abordadas temáticas de cu-

nho mais social, onde o caráter de atualidade (SANTOS; CASTRO, 2013) assume diferen-

tes roupagens. Na primeira, a sustentabilidade, foi abordada sob uma perspectiva bem 

ampla até chegar ao contexto local e na percepção de desdobramentos futuros, reconhe-

cendo o papel de iniciativas privadas e institucionais que buscaram promover projetos 

sobre o tema. E finalmente, em 2016, o tema foi a maturidade, a qualidade de vida para a 

terceira idade, e a repercussão local vislumbrando que condições a cidade proporciona a 

uma população cada vez mais velha.  

Embora não assumissem uma abrangência regional como visto ao longo de várias 

décadas anteriores, os dois últimos cadernos, como os outros, apresentavam também um 

diferencial editorial, com projeto gráfico particular, que destacava-os do corpo do jornal 

e fazia uso abundante de cor (de acordo com os anúncios publicados, cabe salientar). Ape-

nas a última edição analisada traz o caderno totalmente colorido, mas ela também é uma 

das mais enxutas, conforme visto anteriormente. Outra novidade destas duas últimas edi-

ções é o destaque, no expediente apresentado, não apenas dos profissionais da redação 

(editores, jornalistas e designers), mas também da equipe do Departamento Comercial, 

da Arte Final, e do Industrial. A não ser por esforços pontuais (como o de Schlee em sua 

coluna em 1960), muitos desses profissionais jamais haviam sido mencionados nas pági-

nas do jornal. 

Os cadernos especiais de aniversário, bem como as edições comemorativas de 90 

anos (Edição Documento) e 100 anos (Edição Centenária) como um todo, ressaltam al-

gumas dimensões que, de acordo com Peruzzo (2003), potencializam a credibilidade do 

Diário Popular como jornal local regional. A proximidade explorada através do estreita-

mento de laços entre as cidades da Zona Sul e o destaque ao sentimento de pertencimento 

cada vez que reconta a história de Pelotas e a própria história do jornal são talvez as di-

mensões mais fortemente exploradas.  

A singularidade surge ao se tratar de peculiaridades históricas, ao se enaltecer va-

lores (desde a longínqua primeira fase do jornal), ao se explicitar crises e problemas 

(como a quebra do Banco Pelotense) ao longo de seus mais de cem anos de existência. Já 

a diversidade fica explícita ao se valorizar as diferenças e especificidades de comunidades, 

de bairros, de cidades da região, diversas vezes apresentadas (especialmente a partir de 

1940). Por fim, a familiaridade emerge ao serem reafirmadas recorrentemente as raízes e 



 

 

 244 

a identidade histórica e cultural de Pelotas, tanto em relação ao seu próprio desenvolvi-

mento enquanto cidade de importância regional quanto nas heranças contadas e recon-

tadas de um tempo – e de uma riqueza – que já não existem, mas continuam sendo caros 

ao seu povo, alimentando o ideário local e, muitas vezes, voltando a ser pauta do noticiário 

local. 

“Personalizar” a produção do jornal, algo que o DP fez ao longo de sua história, 

elencando personagens de diferentes setores para “dar cara” ao jornal, contar-se, recor-

rentemente – como aconteceu na Edição Documento, de 1980, na Edição Comemorativa, 

de 1984 e na Edição Centenária, de 1990 –, foi uma das formas encontradas pelo jornal 

para, ao longo de seus mais de cem anos, renovar seu contrato de leitura junto ao público. 

Ao mesmo tempo, tal prática reflete o esforço do jornal em fortalecer sua identificação 

social com a comunidade em que circula, reiterando um valor-notícia recorrentemente 

explorado no jornalismo do interior (SANTOS; CASTRO, 2013).  

Outros esforços no sentido de identificar e aproximar veículo e público podem ser 

reconhecidos na consulta feita ao público antes de empreender uma grande mudança, 

como a ocorrida em 1989 e, além disso, na forma de apresentar cada novo projeto, como 

naquele ano e posteriormente, em 2009 e 2016, justificando alterações e destacando me-

lhorias. Graficamente, a manutenção de padrões que atravessaram décadas (como a 

marca imutável por 80 anos ou os 20 anos que separaram o primeiro projeto gráfico e 

editorial do segundo), se por um lado podem denotar uma certa estagnação, por outro 

reforçam a familiaridade do veículo junto aos leitores, que sabem o que vão encontrar e 

onde procurar as informações de seu interesse (CALZA; GRUSZYNSKI, 2013). Editorial-

mente, os próprios cadernos de aniversário reforçaram valores, renovaram vínculos ins-

titucionais e comerciais e materializaram uma identidade editorial e gráfica para o jornal. 

Com o passar do tempo, a abertura de novos canais de contato e o espaço dedicado às 

manifestações dos leitores também reforçaram tal contrato.  

Existe, por certo, uma parcela de leitores mais velhos, mais tradicionais, acostu-

mados ao folhear de páginas e à distribuição do conteúdo jornalístico conforme seu gosto. 

Mas ao entrar em sua quarta fase, além de uma versão impressa mais “arrevistada”, o DP 

fez uso de novas ferramentas no esforço de fidelizar o público, como o compartilhamento 

e as curtidas em redes sociais, o número de seguidores e de visitantes na página do perió-

dico. Ao lançar o “DP Multi” com aplicativo para dispositivos móveis e conteúdos exclu-

sivos para o meio digital, mais uma vez, o jornal tomou um tempo para explicar ao leitor 

as mudanças, buscando assim, renovar/estabelecer seu contrato de leitura com uma nova 
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geração, com hábitos bem distintos dos tradicionais leitores que sentavam no sol da Praça 

Coronel Pedro Osório para ler o jornal entre uma partida de dama e outra, ou daqueles 

que repercutiam as polêmicas locais em volta do balcão do Café Aquários. De acordo com 

o próprio jornal (DIÁRIO POPULAR, 06/06/2016), ao entrar em sua nova fase, a meta 

passa a ser atingir um público mais jovem, acostumado a novas mídias, com mais pressa 

e que prefere um visual menos denso, que não necessariamente herdou o hábito de espe-

rar o jornal matinal embaixo da porta diariamente. 

Qual será o papel do design na manutenção desta relação do público leitor com o 

jornal ao longo desta nova fase recentemente iniciada, não é possível delinear. Mas que o 

design das páginas do DP auxiliam a demarcar tal relação e a estreitar tais laços, é algo 

que tornou-se evidente ao longo desta pesquisa. 

Se esta renovação constante do contrato de leitura é uma das razãos pelas quais, 

infere-se, que garante a manutenção do jornal ao longo de seus agora 127 anos de exis-

tência, presume-se que outra seja exatamente sua relevância em âmbito regional e o cui-

dado que sempre teve ao articular-se pela Zona Sul do RS e dar espaço para divulgar 

efetivamente notícias relevantes e pertinentes a este contexto, que ultrapassa os limites 

do município. Mesmo quando, a partir dos anos de 1980 principalmente, os jornais da 

capital gaúcha passaram a circular com mais força na região (HOHLFELD, 2006), com 

foco nas notícias da capital e de âmbito nacional, o DP manteve seus esforços voltados ao 

contexto local e regional, reforçando sua relevância diante de seu público (PERUZZO, 

2003; AGUIAR, 2016), e seu caráter “comunitário” (DORNELLES, 2004). As grandes 

transformações tecnológicas, editoriais e gráficas pelas quais passou, na mesma época, – 

com cerca de uma década de atraso em relação ao que Sousa (2005) identifica como a 

quarta revolução gráfica dos periódicos – não parece ser uma coincidência. Como salienta 

Dornelles (2004) todas essas alterações mantiveram o jornal como o maior periódico do 

interior do estado até o início da década de 2000, mais uma vez ressaltando sua relevância 

mesmo diante da circulação massiva dos veículos dos grandes centros. 

Com tudo isso, percebe-se o esforço empreendido até o momento pelo Diário Po-

pular para garantir sua manutenção. Se a quarta fase do jornal dará conta do novo con-

texto de convergência e de concorrência midiática em que o jornal se insere, não há como 

garantir. As mudanças drásticas em relação à edição impressa podem, em alguma me-

dida, afastar o leitor mais tradicional. Por outro lado, a presença em diferentes platafor-

mas pode atingir uma nova parcela do público que antes não se interessava em acessá-lo. 

Também cabe ser problematizada a aparente ruptura que o jornal começa a empreender 
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desde 2010 com o caráter regional (quando a edição de aniversário minimiza o caráter 

regional ao não reforçar o vínculo com a Zona Sul), mas com mais força em sua quarta 

fase, a partir de 2016, quando deixa inclusive de identificar as cidades às quais as notícias 

(quase todas de caráter local) da editoria Cidades dizem respeito. Talvez em uma pers-

pectiva que não considera mais as limitações geográficas como um parâmetro válido para 

delimitar sua circulação, uma vez que encontra-se disponível de forma mais efetiva no 

meio digital? De qualquer forma, só o tempo dirá se a partir dessas modificações o jornal 

garantirá sua manutenção, inserindo-se com propriedade em um contexto de convergên-

cia ou se resultará em uma ruptura definitiva com seu público leitor até então fiel. 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao findar este trabalho, cabe admitir que tomar por objeto de pesquisa um veículo 

de comunicação com uma história tão longa, mostrou-se um desafio. Como também foi 

um desafio assumir o viés histórico como ponto de partida, ainda que esta não seja a for-

mação de base da pesquisadora. Sabe-se que apreender todos os aspectos de sua história 

e todos os viezes de sua produção não é tarefa fácil, especialmente ao tomar-se por parâ-

metro o período de quatro anos desta pesquisa. É curioso perceber que, ainda que consi-

derasse a relação estreita da pesquisadora com o objeto, primeiro – e ao longo da vida – 

enquanto leitora, mais tarde como funcionária e finalmente como pesquisadora, em ne-

nhum momento foi possível prever o quanto de história havia para ser contado, e quantos 

imbricamentos políticos, econômicos e sociais costurariam esta trajetória.  

Levantar uma quantidade massiva de dados (que sequer couberam na íntegra nes-

sas páginas), selecioná-los de maneira coerente em um recorte que contribuisse com uma 

narrativa histórica e apresentá-los visualmente da maneira mais direta e rica possível. 

Tais esforços tiveram a intenção de explicitar exatamente onde se pode visualizar gráfica 

e editorialmente, as pistas da inserção do jornal em âmbito local regional, e sua relevância 

dentro deste contexto. Ao mesmo tempo, indicaram as formas como o jornal buscou re-

correntemente renovar seu contrato de leitura com o público, o que pode ser visto como 

algo complexo, considerando um veículo que se mantém em circulação diante de diferen-

tes realidades sócio-políticas ao atravessar três séculos de História (consideradas aqui as 

passagens do século XIX ao XX e deste para o XXI). 

Perceber até que ponto o design pode servir como ferramenta na manutenção da 

relação do veículo com seu público, diante do novo contexto comunicacional que se apre-

senta, este parece ser um desdobramento possível da pesquisa que ora se encerra. Se por 
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um lado não foram condições técnicas inovadoras ou um projeto gráfico arrojado que fi-

zeram com que o Diário Popular estabelecesse seu lugar e garantisse sua circulação, por 

outro a consistência visual da apresentação de conteúdos ao longo do tempo e uma preo-

cupação sempre renovada em explicitar ao leitor cada vez que nova configuração se fazia 

necessária, demonstra o papel determinante que o design parece ter no estabelecimento 

do contrato de leitura e da fidelização do público leitor do jornal. 

Outras reverberações possíveis a partir desta tese já passam a ser vislumbradas, 

como, por exemplo, a relevância de se articular a dimensão comercial do jornal (aqui al-

gumas vezes brevemente comentada), às dimensões institucional e editorial, foco deste 

trabalho. Além disso, aprofundar a análise gráfica de cada uma das categorias levantadas 

(em uma amostra que permita vislumbrar ainda mais peculiaridades, que não a de década 

em década, única possível para a realização desta etapa), ou ainda aprofundar as pesqui-

sas acerca dos personagens responsáveis por dar forma ao DP, alguns deles mencionados 

ao longo deste trabalho. 

Por ora, o vínculo que se estabeleceu com a Biblioteca Pública de Pelotas e que 

permitiu o acesso e a reprodução de parte do acervo aqui apresentado gerou também fru-

tos, e um projeto em andamento com a parceria de outros membros do Memória Gráfica 

de Pelotas73 visa disponibilizar digitalmente toda a coleção do DP, com o intuito tanto de 

democratizar o acesso à informação como também de preservar os originais, alguns já 

bem deteriorados com o tempo, como pôde ser visto pela falta de acesso à alguns exem-

plares aqui citados e também em algumas reproduções contidas nesta pesquisa. 

Seja como for, ainda que não se possa vislumbrar por quanto tempo mais o jornal 

se esforçará em manter sua versão impressa (que, de acordo com a diretoria do veículo, 

não tem intenção de ser extinta74), no que tange aos objetivos desta pesquisa, acredita-se 

que foram atingidos. O levantamento da trajetória do jornal, colocada em perspectiva com 

o contexto regional e nacional (tanto no que diz respeito ao desenvolvimento da imprensa 

quanto ao do design gráfico) teve como objetivo principal situar as peculiaridades e justi-

ficar em algum âmbito os atrasos do Diário Popular em relação aos grandes centros, ao 

mesmo tempo que encontra razões para sua manutenção. 

Presume-se, ao final desta pesquisa, que se o jornal mantiver o enfoque local/regi-

onal como vem fazendo ao longo de mais de um século e esforçar-se em renovar constan-

temente os contratos de leitura e o vínculo forte estabelecido com seus leitores ao longo 

                                                   
73 A professora Dra. Helena de Araujo Neves, parceira de pesquisas no grupo, coordena o projeto Memória Digital: 
digitalização da coleção completa do jornal Diário Popular de Pelotas. 
74 Conforme declaração da diretora Virgínia Fetter na edição de aniversário de 27 e 28/08/2016. 
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dos primeiros 126 anos de existência, quando teve ênfase a sua edição impressa, parece 

bem possível que obtenha êxito em sua empreitada. 

A partir de julho de 2017, o jornal inseriu-se com mais ênfase em um contexto mul-

timídia ao lançar, a partir de sua página no Facebook, vídeos (primeiramente semanais, 

logo com periodicidade diária) gravados na redação apresentando as notícias em desta-

ques na semana e no dia, além das estreias do cinema na cidade. Percebe-se, com isso, o 

esforço de caracterizar-se cada vez mais como um veículo "multi", presente em múltiplas 

plataformas, conforme o projeto lançado em junho de 2016. Se tal esforço garantirá a 

manutenção da circulação do jornal diante do novo contexto, que apresenta-se como um 

paradigma comunicacional especialmente a partir da segunda década do século XXI, não 

cabe aqui avaliar. Mas parece que, se este periódico de 127 anos foi capaz de renovar-se 

tantas vezes ao longo de sua trajetória, sua persistência fez valer o enfoque por ele aqui 

recebido. 
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APÊNDICE A – TABELA DA LEITURA FLUTUANTE (PRÉ-ANÁLISE) 

EDIÇÃO PESQUISA 
REPRODU-

ÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

27/08/1890 Ana indisponível primeira edição DP 

28/08/1890 ana indisponível primeira edição da BPP 

30/12/1890 Ana e Jordan Jordan Última edição em formato tabloide 

2/1/1891 Ana jordan Primeira edição em formato standard 

24/10/1922 Ana Jordan anúncio da venda da Marinoni!!! 

3/12/1937 
diana e jor-
dan jordan último dia que aparece 'orgam republicano' 

4/12/1937 Ana Jordan Última edição do jornal como órgão republicano 

5/12/1937 Ana jordan primeira edição como jornal de interesses gerais 

1/1/1938 
diana e jor-
dan  deteriorado pela encadernação 

3/4/1938 
diana e jor-
dan jordan 

Edição que a biblioteca tem: jornal encerra suas ativida-
des 

30/04/1938 Ana indisponível jornal encerra suas atividades 

20/07/1938 Ana indisponível 
jornal volta a circular (ver quando são adquiradas as li-
notipos. nessa volta) 

3/8/1938 
diana e jor-
dan jordan Edição que a biblioteca tem: jornal volta a circular 

15/10/1967 ? Jordan Terceiro caderno em formato diferente 

25/10/1967 Ana Jordan "O jornal do Século XXI" 

29/10/1967 
Jordan e Be-
tina Jordan Azul "tosco" no anúncio da Finasul 

21/11/1967 ? Jordan Anúncio de mudança COR 

10/1/1969 ? Jordan Anúncio do DP p/ 4º caderno 

12/1/1969 Betina Jordan Aparecem as cores amarelo, vermelho e azul 

27/08/1970 Ana diana 80 anos 

ed.conj. 15 e 
16/11/1980 ana e Jordan Jordan edição documento (90 anos) 

15/09/1984 Ana e Jordan Jordan dia anterior ao começo da offset 

16/09/1984 Ana e Jordan Jordan começo do offset 
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18/09/1984 Ana e Jordan Jordan dia após começo offset 

23/04/1985 

Jordan, 
Gabi, Diana, 
Betina jordan 

teste cor vermelha poster xavante/ caderno especial 
morte Tancredo 

24/04/1985 "  Repercussão da edição anterior 

3/9/1985 ? Jordan Anúncio para a edição de 95 anos 

20/09/1985 Gabi Jordan Caderno 150 anos da Revolução Farroupilha 

20/09/1985 Ana e Jordan Jordan um ano de offset 

19/10/85 - 
p.:10 Gabi  Encarte colorido nos classificados 

15/01/86 Gabi 
jordan (rep. 
incompleta) 1ª Fenadoce - Suplemento especial 

1/1/1987 Gabi  Caderno retrospectiva 86 

15/02/1987 Gabi 
Jordan (Rep. 
incompleta) 

Cor nos classificados: página inteira em vermelho, 
22/02 em azul 

10/5/1987 Gabi 
lista secun-
dária Record de páginas na edição (92) 

2/8/1987 Gabi Jordan encarte especial Quero-quero, páginas em horizontal 

12/8/1987 Gabi Jordan Anúncio página cheia dos 97 anos do jornal, pág. 3 

13/8/1987 Gabi Jordan 
Anúncio página cheia falando sobre o jornal e suas mu-
danças, pág. 3 

15/8/1987 Gabi Jordan Fotos das máquinas, pág. 3 

16/8/1987 Gabi Jordan 
selo dos 97 anos na capa, página 03 fala sobre os novos 
processos de impressão 

27/8/1987 Gabi Jordan 
Caderno especial 97 anos, muito interessante!! E mais 3 
cadernos especiais na edição 

30/10/1987 Gabi  Caderno Especial Rural com papel bem diferente 

24/12/1987 Gabi e Ana  anúncio mudanças de produção gráfica (p.17) 

25/12/1987 Ana jordan e Gabi caderno especial taim (com azul reticulado) 

1/1/1988 Ana  retrospectiva 87 

01/05/1988 
(provavel) Ana  

caderno 2a. Fenadoce (pode sair um pouco antes, não vi 
o caderno, só a notícia da data) 

1/4/1988 Gabi diana Testes de layout na capa 

3/4/1988 Gabi diana 
Caderno Top Society (apareceu só uma vez até agora) 
obs: não tem sábado (02/04) 

8/4/1988 Gabi diana Novas tipografias na capa 

10/4/1988 Gabi diana 
Mudança na caixa de texto que diz a quantidade de pági-
nas na edição (capa) 

10/4/1988 Gabi diana Caderno especial de Morro Redondo 

15/04/1988 Gabi diana 
O layout aparece mais limpo, caem algumas linhas (p. 
26) conferir se o layout é realmente novo 

20/04/1988 Gabi diana Mudança no layout da capa (só nesse dia) 

13/05/1988 Gabi diana Caderno especial 100 da abolição 

17/05/1988 Gabi diana Mudanças na capa 

20/05/1988 Gabi diana Mudanças na capa (bloco em negativo) 

29/05/1988 Gabi diana Caderno especial Antonio Caringi 

11/6/1988 Gabi diana Reproduzido por engano 
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18/6/1988 Gabi  Caderno especial do centenário de Lobo da Costa 

27/08/1988 ana jordan ANIVERSÁRIO, Especial linotipo (caderno 2, p. 2) 

6/10/1988 ana  histórica - entra em vigor nova constituição 

7/10/1988 ana  histórica - encarte nova constituição 

5/11/1988 Gabi diana Capa diferente 

6/11/1988 Gabi diana Início do caderno Mulher, depois dia 18/12, 26/03 

8/11/1988 Gabi diana Mudanças na capa 

11/11/1988 Gabi  Encarte Sociedade 15 de Julho 

13/11/1988 Gabi  Caderno especial das eleições 

8/1/1989 ana diana inicio carros e motos 

22/01/1989 ana diana carros e motos expediente 

19/03/1989 Gabi diana 
Caderno especial 17 anos do CTMR, AZUL! Mesma cor e 
papel do Taim 

19/01/1989 Gabi  
Caderno especial 1º seminário pró-desenvolvimento da 
zona sul 

30/03/1989 Gabi  
Página dupla no meio dos classificados - Dia da terra 
Palestina 

23/07/1989 Ana jordan 
última edição com projeto antigo do caderno quinzenal 
Carros&Motos 

4/8/1989 Ana jordan 
última edição com cabeçalhos de colunas com projeto 
antigo 

5/8/1989 Ana diana 
novo layout de cabeçalhos de colunas (teste projeto Ben-
datti) 

6/8/1989 Ana diana 
novo layout caderno Carros&Motos (sai tb caderno Mu-
lher. Qdo começou? 

10/8/1989 Ana Jordan 
entram italicos e testes tipográficos em títulos (teste 
projeto Bendatti) 

23/08/1989 Ana Jordan 
mudança de cabeçalhos do jornal inteiro (no. De pági-
nas e nomes seções) 

25/08/1989 Ana Jordan anúncio capa sobre novo projeto a ser lançado  

26/08/1989 Ana Jordan Última edição do projeto antigo 

27/08/1989 Ana jordan primeira edição projeto novo Bendatti 

20/10/1989 Gabi  Caderno especial - União gaúcha 

7/10/1989 Gabi  Caderno especial - Rural (Papel especial) 

29/10/1989 Gabi  

Encarte especial de 4 páginas dentro do carros e motos 
(o encarte foi anunciado como uma surpresa no dia 
27/10, pág. 31) 

31/10/1989 Gabi  
Nota sobre o evento de jornais do interior (cita memória 
brasileira), última página 

15/11/1989 Gabi diana Encarte - 100 anos de república 

18/12/1989 Gabi  Edição extra numa segunda-feira - Resultado eleições 

24/12/1989 Gabi  Caderno especial - Natal 

31/12/1989 Gabi  Caderno especial - Retrospectiva 1989 

4/2/1990 Gabi  Caderno especial de Verão 

4/3/1990 ana  capa de domingo diferente (quadro cadernos) 

14/3/1990 ana  fotos p. 20 recortadas 

15/3/1990 ana  caderno especial collor 



 

 

 260 

16/3/1990 ana  caderno especial collor 

5/4/1990 Gabi  Encarte especial - Lei orgânica 

8/4/1990 Gabi  Caderno especial Zona norte 

5/5/1990 Gabi  Caderno especial - ADJORI 

13/05/1990 Gabi  Caixa com o número de páginas na edição está diferente 

17/05/1990 Gabi  Disposição na capa está diferente 

27/05/1990 Gabi  Caderno especial - Expofeira 

3/6/1990 Gabi  Caixa com o número de páginas na edição está diferente 

8/6/1990 Gabi  Anúncio do novo caderno de domingo: Diário na Tv 

17/06/1990 Gabi diana Primeiro Diário na TV 

8/6/1990 Gabi  Diário na Copa 

13/07/1990 Gabi  Capa: Morte de Edmar Fetter 

13 a 
15/07/1990 Gabi  Blocos pretos no logo do jornal (luto por Edmar) 

21/07/1990 Gabi  Caderno especial - 21 anos de Kleiro em Pelotas 

28/07/1990 Gabi  Sábado: Edição extra do Carros e Motos 

7/8/1990 Gabi  
Propaganda para anunciar no caderno Mulher da edição 
centenária (página 2) 

25/08/1990 Ana 
Camila e Si-
belle Edição Centenária 

8/12/1990 ana diana caderno Mulher especial natal 

25/12/1990 Ana  especial natal 

30/12/1990 ana diana matéria de capa sobre nova impressora IMPORTANTE 

16/01/1991 diana diana guerra do golfo 

17/01/1991 diana diana guerra do golfo 

1/2/1991 diana  capa com layout terrível 

20/07/1991 ana  contracapa Ilustração pelotense 

26 27/7/1991 ana  capas diferentes 

10/8/1991 ana  última edição caderno TV 

17/08/1991 ana  capa testes de cor e primeira edição TeleVisão 

25/08/1991 ana  
p.25 "telefotos" moscou, caderno variedades com fotos 
do DP (estrutura física) 

27/08/1991 ana  
aniversário 101 anos CORES na capa. Matéria contra-
capa sobre maquinário 

07,08/09/1991 DIANA diana capa parcialmente colorida e cad. esp. xavante colorido 

15/09/1991 DIANA diana cad. esp. debutantes brilhante colorido 

22/09/1991 diana diana Notícia BRAPEL colorida 

22/09/1991 diana lista sec cad. esp. 144 anos sta casa 

26/09/1991 diana diana venda de linotipe, tipos móveis... p.13 classificados 

28/09/1991 diana diana capa e contra com anuncio colorido da 65ª expofeira 

26/08/1996 Jordan jornan Primeira edição de SEGUNDA-FEIRA 

7/7/1997 
Bet/ Diana, 
Gabi/ Jordan Jordan Capa Colorida 
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APÊNDICE B - PERIÓDICOS PUBLICADOS EM PELOTAS  

Tomando por parâmetro a circulação do Diário Popular desde sua fundação 

Lista completa 

Ano Fundado nesse ano Ainda em circulação 
1890 (16) Gazeta da Manhã (substituiu o Onze de 

Junho, que cessou em 12/1889. Circulou de 
01/01/1890, até 8/6/1891, quando virou 
Gazeta da Tarde75);  
Radical (semanário de Paula Pires, Carlos 
Bandeira Renault e Júlio Lacilo, 05/01 a 
29/6/1890) 
A Coruja (semanário, 6/7/1890-1/2/1891) 
Tiradentes (semanário, 1890-) 
Amolador (semanário, 1890-) 
O Caixeiro (semanário, 1890-) 
Binóculo (semanário, 1890-) 
Rebate (semanário, 1890-) 
Jornal das Famílias (semanário de Eucli-
des Moura, 1890-1891) 
Diário Popular 

Correio Mercantil (de Antônio Joaquim 
Dias, 1875-191576, teve João Simões Lopes Neto 
como diretor de redação. Não tinha “cor polí-
tica”, dizendo-se “folha imparcial”. Em 1901 era 
o “decano da imprensa pelotense”, segundo DP 
em 29/05/1901) 
*A Ventarola (de Eduardo Chapon, 1887-
1890);  
Arauto (de José Veríssimo Alves, 1887-
192677);  
O Nacional (de tendência liberal, de Ribas & 
Cia, 1889-1892); 
Sport Rio-Grandense (Redator Ribeiro Tac-
ques, 1889-1892);  
A Patria – (Circulou de 1886 a 1887 depois de 
1887 a 4/06/1891, quando vendeu seu material 
para o DP) 
Alvorada (1889-1890) 

1891 (8) Gazeta da Tarde (de Abrilino e Eugênio 
Moncorvo, mais tarde Tribuna Federal. 
8/1/1891-10/6/1892) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
A Patria (1886-1891) 
A Coruja (1890-1891) 
Jornal das Famílias (1890-1891) 
Arauto (1887-1926);  
O Nacional (1889-1892); 
Sport Rio-Grandense (1889-1892); 

1892 (16) Tribuna Federal (10/6/1892-1893) 
Almanaque da Família (do Laboratório 
Souza Soares, 1892-1930 O Operário (se-
manário, 1892 segundo a matéria de 1901, 
encerrou no mesmo ano) 
Atalaia (semanário, 1892-1896) 
O Bouquet (semanário, 1892-1896) 
Vida Pelotense (semanário, 1892-1896) 
*Ensaios Litterários (semanário “dos es-
tudantes”, 1892-1893 segundo DP de 1901) 
*Futuro (semanário, 1892-1894) 
Indiscreto (semanário, 1892-1896) 
A Reforma78 (1892-1911) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930, jor-
nal religioso) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926) 
Nacional (1889-1892); 
Sport Rio-Grandense (1889-1892); 
Gazeta da tarde (1891-1892) 

1893(12) Democracia Social (semanário, 1893-
1896) 

 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Atalaia (1892-1896) 
O Buquê (1892-1896) 
Vida Pelotense (1892-1896) 
Ensaios Litterários (1892-1893) 
Futuro (1892-1894) 
Indiscreto (1892-1896) 
A Reforma (1892-1911) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 

1894 (13) Almanaque Popular Brasileiro (de 
Echenique & Cia (grandes anunciantes no 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  

                                                   
75 De acordo com Loner (2010, p.146), a sequência Gazeta da Manhã/ Gazeta da Tarde/ Tribuna Federal da família 
Moncorvo circulou de 1889 a 1893 
76 Na listagem cedida pela BPP consta que o jornal circulou até 1923. 
77 De acordo com Loner (2010, p.148) O Arauto circulou de 1886 até, pelo menos, 1924, “provavelmente com interrup-
ções”. Na listagem cedida pela BPP, circulação consta até 1926. 
78 Consta apenas na listagem cedida pela BPP em 16/09/2016 
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DP), organizado por Alberto F. Rodrigues, 
1894-190779)  
Pérola (semanário, 1894-1896) 

 

Almanaque da Família (1892-1930) 
Atalaia (1892-1896) 
O Buquê (1892-1896) 
Vida Pelotense (1892-1896) 
Futuro (1892-1894) 
Indiscreto (1892-1896) 
Democracia Social (1893-1896) 
A Reforma (1892-1911) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 

1895 (13) A Gargalhada (semanário, 12/5/1895 e 
terminou em julho do mesmo ano) 

 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Atalaia (1892-1896) 
O Buquê (1892-1896) 
Vida Pelotense (1892-1896) 
Indiscreto (1892-1896) 
Democracia Social (1893-1896) 
Pérola (1892-1896) 
A Reforma (1892-1911) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 

1896 
(20) 

União Caixeral (órgão do Clube Caixeral, 
semanário, 1896-1897) 
O Trovador (semanário, 6/1/1896-
26/4/1897) 
O Raio (semanário, 1896-1897) 
O Rebate (semanário, 1896-1897) 
O Jardim (semanário, 1896-1897) 
O Estudante (semanário, 1896-1897) 
A Opinião Pública (1896 – 1962; jornal 
de Teodósio de Menezes, João e Felinto 
Moura, Atur Hameister e Rodolfo Amorim) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Atalaia (1892-1896) 
O Buquê (1892-1896) 
Vida Pelotense (1892-1896) 
Indiscreto (1892-1896) 
Democracia Social (1893-1896) 
Pérola (1892-1896) 
O Trovador (1892-1896) 
A Reforma (1892-1911) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 

1897 (13)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
União Caixeral (1896-1897) 
O Raio (1896-1897) 
O Rebate (1896-1897) 
O Jardim (1896-1897) 
O Estudante (1896-1897) 
O Trovador (1896-1897) 
A Reforma (1892-1911) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 

1898 (7)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
A Reforma (1892-1911) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 

1899 (8) Almanaque Literário e Estatístico do 
Rio Grande do Sul (de Alfredo Ferreira 
Rodrigues, editado por Carlos Pinto & Cia., 
pela Livraria Americana, 1899-1917) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 

                                                   
79 Data de encerramento das atividades retirada do Almanaque de Pelotas, que afirma que a circulação do Almanaque 
começou em 1893, e não 1894!! (Arriada e Tambara) 
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A Reforma (1892-1911) 
1900 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 

Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1901 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1902 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1903 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1904 (9) A Defesa (periódico em defesa da classe 
dos caixeiros, 1904-indef.) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1905 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1906 (8)   Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
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Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1907 (9) A Alvorada (mais longevo periódico da im-
prensa negra brasileira, 1907-1965.)80 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Almanaque Popular Brasileiro (1894-
1907) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 

1908 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 
A Alvorada (1907-1965) 

1909 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 
A Alvorada (1907-1965) 

1910 (8)  Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 
A Alvorada (1907-1965) 

1911 (9) A Tribuna (com influência maçônica, 1911-
191281) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Reforma (1892-1911) 
A Alvorada (1907-1965) 

1912 (11) A Palavra (da igreja católica, 1912-déc. 
1930) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
A Reação (1912-1914, oposicionista) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Tribuna (1911-1912) 
A Alvorada (1907-1965) 

1913 (11) Almanach de Pelotas* (de Florentino Pa-
radeda, de 1913 a VER NA PAULA);  
* de 1927 a 1935 foi editado pela Livraria 
Globo 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 

                                                   
80Na matéria assinada por Tancredo de Mello no Diário Popular em 1901, publicação de mesmo nome circulou entre 
1899 e 1890. 
81 De acordo com Loner (2010), circulou de 1910 a 1911. 
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Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Reação (1912-1914) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 

1914 (16) O Rebate (oposicionista, de Frediano 
Trebbi, 1914-1923)82 
O Dia (de Antonio Gomes da Silva, João 
Carlos, Machado e Albino Cunha, 1914-in-
def.) 
A Cavação (1914-indef.) 
O Zé (de Carlos R. de Souza) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Reação (1912-1914) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1915 (12) Terra Livre (periódico anarquista, 1915-
indef.) 

Correio Mercantil (1875-1915) 
Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1916 (12) O Dia (1916) 
A Luta (periódico anarquista - 1916) 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1917 (10)  Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
Almanaque Literário e Estatístico do Rio 
Grande do Sul (1899-1917) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1918 (9)  Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1919 (12) Boletim Comercial (Semanário de inte-
resse comercial, 1919-indef) 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 

                                                   
82 Em 1890 aparece na listagem de Leschko (2011) um semanário chamado simplesmente “Rebate”. Ainda na mesma 
lista, surge em 1896 e circula até 1897 semanário nomeado “O Rebate”. Finalmente em 1914 surge, creditado a Frediano 
Trebbi “O Rebate”, jornal que segundo listagem cedida pela BPP circulou até 1923. 
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A Illustração Pelotense (periódico lite-
rário quinzenal, Liv. Universal - Redator: 
Coelho da Cunha, 1919-1926) 

Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 

1920 (11) O Pharol (Semanário. Propaganda Espí-
rita, 1920-indef.) 
 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 

1921 (11) O Templário83 (periódico mensal, da Ma-
çonaria, propaganda comercial, 1921-indef.) 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach Souza Soares (1912-1921) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 

1922 (10) Jornal da Manhã (proposta empresarial 
segundo Loner (2010), circulou até 1925) 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 

1923 (11) A Luz (semanário literário, 1923-indef.) Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Rebate (1914-1923) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 
Jornal da Manhã (1922-1925) 

1924 (11) O Libertador (sustentado pelo partido, 
1924-1937) 
O Proletário (surgido em 1924 e reapare-
cido em 1934) 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 
Jornal da Manhã (1922-1925) 

1925 (11) O Almofadinha (semanário literário, 
1925-indef.) 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-193) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 
Jornal da Manhã (1922-1925) 

                                                   
83 De acordo com Loner (2010, p.145), teria começado a circular em 1920, “por um longo tempo”. 
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1926 (11) O Mercúrio (semanário literário, 1926-in-
def.) 
O Annuncio (semanário propaganda co-
mercial, 1926-indef.) 

Arauto (1887-1926);  
Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
A Illustração Pelotense (1919-1926) 

1927 (7)  Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1928 (7)  Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1929 (8) Ressurge o Correio Mercantil, com nova 
proposta ligada ao ramo empresarial, diri-
gido por Ernani Fornari. Trajetória encer-
rada definitivamente em junho de 1932 

Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1930 (8)  Almanaque da Família (1892-1930) 
Estandarte Cristão (1892-déc.1930) 
A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
A Palavra (1912-déc. 1930) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
Correio Mercantil (1929-1932) 

1931 (5)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
Correio Mercantil (1929-1932) 

1932 (6) Diário Liberal84 (1932-1937) A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
O Libertador (1924-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 
Correio Mercantil (1929-1932) 

1933 (5)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
O Libertador (1924-1937) 
Diário Liberal (1932-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1934 (5)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
O Libertador (1924-1937) 
Diário Liberal (1932-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1935 (5)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
O Libertador (1924-1937) 
Diário Liberal (1932-1937) 
Almanach de Pelotas (1913-1935) 

1936 (5) Revista do Sul (“quinzenário de cultura e 
vida social” Diretor/Gerente Oscar Kremer, 
1936-1937) 

A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
O Libertador (1924-1937) 

                                                   
84 Segundo Loner (2010), começou a circular em 1933. 
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Diário Liberal (1932-1937) 
1937 (4)  A Opinião Pública (1896-1962) 

A Alvorada (1907-1965) 
O Libertador (1924-1937) 
Diário Liberal (1932-1937) 

1938 (3) Folha do Povo (do grupo responsável pelo 
Partido Liberal, 1938-1941) 

A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 

1939 (3)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
Folha do Povo (1938-1941) 

1940 (3)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
Folha do Povo (1938-1941) 

1941 (3)  A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 
Folha do Povo (1938-1941) 

1962 (2) . 
. 

A Opinião Pública (1896-1962) 
A Alvorada (1907-1965) 

1965 (1) . 
. 

A Alvorada (1907-1965) 

1976 (1) Gazeta Pelotense (1976)  - 
1979 (1) Diário da Manhã (1979-em circulação) - 
2009 (2) Tradição Regional (2009-2013) Diário da Manhã (1979-em circulação) 
2010 (2)  Diário da Manhã (1979-em circulação) 

Tradição Regional (2009-2013) 
2011 (2)  Diário da Manhã (1979-em circulação) 

Tradição Regional (2009-2013) 
2012 (2)  Diário da Manhã (1979-em circulação) 

Tradição Regional (2009-2013) 
2013 (2) . 

. 

Diário da Manhã (1979-em circulação) 
Tradição Regional (2009-2013) 

2017 (1)  Diário da Manhã (1979-em circulação) 
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