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Resumo 
Este trabalho analisa a maneira como os jornais A Razão e Diário de Santa Maria construíram a 
cobertura das eleições municipais 2004, um mês antes e um mês após o pleito. Este artigo é 
resultado do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica através do Convênio Unifra/Fapergs 
desenvolvido em 2005. Na análise, observa-se que o processo de agendamento é marcado por 
estratégias discursivas pré-estabelecidas frente a determinado tema. Trabalhou-se com o processo de 
titulação, em que os enunciados dos jornais foram divididos em categorias, comparados e 
interpretados. Conclui-se que cada jornal cobre as eleições de maneira distinta, segundo valores-
notícia pré-determinados e seguindo-se regras muito singulares, em que há aquele que informa sem 
se envolver e aquele que informa e dita ações para o leitor. 
 
Abstract 
This paper analyses the way how the A Razão and Diário de Santa Maria newspapers constructed 
the covering of the 2004 city elections, a month before and a month after the voting. This article is 
the result of the Research Project for Scientific Initiation through the Unifra/Fapergs agreement 
which was developed in 2005. In the analysis, it is observed that the agenda-setting is marked by 
pre-established discursive strategies concerning a specific theme. It was analyzed the process of title 
choosing, in which the newspaper headlines were divided in categories, compared and interpreted. It 
was concluded that each newspaper covers the elections in a distinct way, following pre-determined 
news-worth and singular rules, in which there is the one who informs without getting involved, and 
the one who informs and dictates actions to the reader. 
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Referencial Teórico-Metodológico 

Este artigo analisa a cobertura das eleições municipais 2004 nos jornais A Razão (AR) e Diário 
de Santa Maria (DSM), no período de 3 de setembro a 3 de novembro daquele ano. O objetivo é 
interpretar como os periódicos agendaram as eleições, através da leitura das estratégias discursivas 
nos títulos das capas e das editorias de política. O estudo se concentra apenas nos títulos 
informativos. 

O conhecimento da Teoria do Agendamento 4, que gerou a investigação, examina a relação entre 
temas destacados na mídia e que ganham o interesse do público. Para Alsina (1989), o motivo de se 
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publicar uma notícia está em fazer saber que determinado fato aconteceu, acontece ou acontecerá. 
Assim, a realidade é construída pela mídia e passa a existir no momento em que é posta na agenda 
pública. Logo, mitos como os da imparcialidade e da objetividade são postos em xeque 5, pois uma 
matéria jornalística é um relato redigido conforme a cultura e/ou interesse do profissional e da 
empresa a qual trabalha 6. 

Cada jornal constrói sua agenda a partir de estratégias discursivas singulares. Para Traquina 
(2005, p. 63), estes são os valores-notícia, entendidos como sendo os critérios de noticiabilidade 
“que determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia”. 

O período de análise foi escolhido por representar a evolução e o apagamento das notícias sobre 
o tema na mídia (as eleições ocorreram em 3 de outubro). Foi a um mês do pleito que os jornais 
ampliaram a cobertura das eleições. O tempo é um fator determinante na produção jornalística, pois 
o processo político é agendado para acontecer em um ciclo temporal pré-determinado. 

A análise se realizou nos veículos de forma conjunta. Os títulos de AR e DSM foram 
comparados entre si e interpretados segundo estudos da Análise do Discurso (AD) 7. A titulação foi 
trabalhada como categoria de análise tanto nas capas quanto nas matérias informativas, porque os 
títulos são peças fundamentais para atrair a atenção do leitor, mostrando suas estratégias de 
produção de sentidos. 

Fausto Neto (apud PAIVA, 2002) argumenta que a maioria dos títulos são construídos pelo 
espaço editorial, não trazendo marcas referentes a pronunciamentos de atores do contexto. Os títulos 
são analisados segundo interpretações discursiva, nos valores-notícia de Traquina (2005) e em 
pesquisas científicas que verificam coberturas midiáticas. 

Após diversas leituras, perceberam-se fatos recorrentes que definiram as categorias de análise: 
Confrontos: a cobertura da guerra nos debate, Soluções: as doenças e os remédios indicados pelo 
jornal, Personagens : a construção de mitos e eventos paralelos e Pesquisas: a repercussão das 
preferências dos eleitores. Após o mapeamento optou-se pela seleção dos títulos mais relevantes que 
foram, então, escolhidos pela amplitude da categoria e por sua recorrência dentro do contexto geral 
da cobertura. 

 
Descrição do Corpus Pesquisado e dos Principais Resultados  
 
AR pertencente Empresa Jornalística De Grandi Ltda, circulava na época com 14.000 

exemplares diários. Já o DSM faz parte do Grupo RBS tendo na época circulação de 15.500 
exemplares diários. 

Os candidatos à prefeitura também concorreram ao cargo nas Eleições 2000: Alda Olivier 
(PSTU), Cezar Schirmer (PMDB), José Farret (PP) e Valdeci Oliveira (PT) que buscava a reeleição. 

Na categoria Confrontos, o DSM construiu temas paralelos aos debates, destacando detalhes 
pitorescos que aconteceram durante os debates, além de mostrar aspectos relativos ao inusitado, o 
conflito e o embate entre atores. Já AR abordou os temas relativos aos debates de forma mais 
tradicional, informativa, limitando-se ao fato geral. As construções discursivas enfatizam o 
confronto como evento . 
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A categoria Soluções, restrita ao DSM, A ironia, a simplificação e a polifonia se mostraram 
presentes na cobertura dos temas relacionados às promessas dos candidatos, resultando em críticas e 
afirmações sob o que é melhor para a cidade sob a ótica do jornal. O DSM não se limita a informar, 
pois aponta e diz que ações devem ser realizadas. 

A categoria Personagens observou-se, sobretudo, a personalização constante nas matérias do 
DSM, onde o jornal busca a notícia na “pessoa candidato”, apostando em detalhes e não 
necessariamente nos dados gerais. Enquanto isso, AR aposta na relevância, destacando o fato, o 
evento como um todo. 

Já a categoria Pesquisas, mostrou uma diferença fundamental em relação às anteriores. As 
posturas dos jornais se inverteram. O DSM, que até então possuía uma linguagem mais próxima de 
seu leitor nas construções sobre o tema ‘pesquisa’, foi mais simplista que AR, que por sua vez foi 
mais ousado e até irônico. AR utilizou como estratégia o detalhamento nas construções ao te matizar 
a consulta eleitoral encomendada para si. Logo, a pesquisa em si mereceu destaque. 

 
Conclusão: O mesmo fato + valores-notícia pré-determinados = coberturas distintas  
 
Cada jornal agendou, de forma singular, os temas referentes às eleições. A análise verificou que 

as notícias foram midiatizadas conforme valores-notícia pré-definidos, refletindo a postura de DSM 
e AR. 

Concluiu-se que cada jornal cobriu as eleições de forma distinta, segundo valores-notícia pré-
determinados e seguindo-se regras singulares de produção de notícias sobre o tema. Verificou-se 
que AR informa sem se envolver, proporcionando uma cobertura voltada para o dia-a-dia dos 
candidatos sem trazer para discussão assuntos polêmicos que comprometessem o jornal. Já o DSM 
informa, critica os elegíveis, aponta problemas e soluções para a cidade e dita ações para o leitor. 

A análise da cobertura dos jornais locais frente à corrida eleitoral mostra que a função da mídia 
não está apenas em informar, mas também em formar, rotular e justificar conceitos sobre os assuntos 
mais pertinentes da campanha, de acordo com a visão de seus enunciadores. 
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