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ApreSentAção

Dois fenômenos sociais brasileiros que ocorrem simul-
taneamente justificam a análise da relação entre os meios de 
comunicação e a política, em especial em períodos eleitorais. O 
primeiro deles é o aprofundamento da democracia de massas 
no Brasil, com a manutenção de eleições periódicas para cargos 
legislativos e executivos em âmbito municipal, estadual e fede-
ral. Em 2008, completávamos duas décadas da primeira eleição 
direta para presidente da República após a ditadura militar, o 
que já se configura o mais extenso período de liberdades políti-
cas sem interrupção da história do Brasil. A realização de plei-
tos a cada dois anos, com manutenção ou aumento do número 
de concorrentes aos cargos, e a aceitação dos resultados como 
legítimos são dois indicadores de que a democracia política no 
Brasil vem se consolidando gradualmente.

Ao lado desse processo de consolidação encontra-se o pa-
pel desempenhado pelos meios de comunicação. Considerada 
instrumento indispensável para o debate público em democra-
cias de massa, a mídia é, ao mesmo tempo, reguladora do deba-
te e fornecedora do mais relevante insumo para a decisão sobre 
política por parte do cidadão comum: a informação. Tradicional-
mente, costuma-se prestar atenção aos impactos que a mídia de 
massa tem sobre grandes populações, como, por exemplo, em 
disputas eleitorais nacionais. No entanto, é preciso considerar 
que, em sociedades complexas como as que vivemos, os pro-
cessos de interação social – mesmo em grupos sociais menores 
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l – não são diretos ou simples. Meios de comunicação locais tam-
bém interferem no debate sobre temas públicos em pequenas 
comunidades, com o agravante de que eles costumam ter mais 
credibilidade do que as grandes mídias externas ao grupo social. 
Pensando nisso, esta coletânea de textos pretende apresentar 
uma discussão empírica sobre o papel dos meios de comunica-
ção locais em disputas eleitorais municipais. A questão que se 
busca identificar é: como os jornais tratam o tema político no 
âmbito local?

Para isso, o livro está dividido em duas partes. Na primei-
ra, são apresentadas análises sobre a cobertura feita por jornais 
de Ponta Grossa principalmente durante o período das eleições 
para prefeito de 2008. Na segunda, as pesquisas são ampliadas 
para outras esferas de poder, meios e municípios. Verifica-se 
o papel dos jornais tradicionais na disputa pela Prefeitura de 
Curitiba em 2008, o tipo de cobertura de blogs jornalísticos a 
respeito dessa eleição e como os jornais diários locais pautam 
as eleições nacionais e estaduais para seus leitores. Com isso, 
pretende-se ampliar a discussão sobre o papel da mídia tradi-
cional para o seu comportamento em pequenas comunidades.

No primeiro texto do livro, “Eleições municipais na mídia 
impressa de Ponta Grossa”, Solange A. B. de Moraes Barros e 
Natália de Castro Cancian discutem a atenção que a mídia im-
pressa local dedicou às eleições municipais de 2008, seja no que 
diz respeito à disputa em geral, seja quanto à visibilidade dos 
candidatos a prefeito da cidade. Foram analisadas as edições 
dos jornais Diário dos Campos e Jornal da Manhã durante o 
período de campanha eleitoral de 2008 e apresentadas informa-
ções importantes sobre a conjuntura da disputa do município e 
seus possíveis efeitos no comportamento dos periódicos.

Seguindo a mesma metodologia, Emerson Urizzi Cervi 
e Aline Louzie Deliberali Rosso fazem uma discussão sobre a 
cobertura política do jornal local Diário dos Campos, em três 
períodos diferentes: durante a campanha eleitoral nacional de 
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2006; nos meses de agosto a outubro de 2007 – quando não 
havia campanhas políticas em andamento –; e durante a co-
bertura eleitoral da disputa para prefeito de Ponta Grossa em 
2008.  Em “A política e as eleições nas capas do Diário dos Cam-
pos”, os autores apresentam as diferentes formas de tratamen-
to e presença do tema política eleitoral nas primeiras páginas 
do jornal durante uma disputa nacional e estadual, que é mais 
distante da realidade do público potencial do periódico, e uma 
eleição municipal, que, espera-se, deve despertar mais interesse 
dos potenciais leitores do jornal. Além desses dois momentos, a 
presença do tema político também é estudada em um período 
não-eleitoral, para medir a importância da existência de uma 
campanha eleitoral para a visibilidade temática.

Seguindo a lógica da análise dos jornais fora de períodos 
eleitorais, Sérgio Luiz Gadini, Alyne Moreira Lemes e Rafael Ri-
beiro Ferreira apresentam uma discussão comparativa entre os 
temas que mais aparecem nas primeiras páginas dos jornais 
ponta-grossenses Diário dos Campos e Jornal da Manhã. No ca-
pítulo “Uma ‘janela social’... pela primeira página do Diário dos 
Campos e do Jornal da Manhã”, os autores comparam informa-
ções publicadas nas capas dos jornais entre agosto e outubro 
de 2007. Ao considerar os enquadramentos editoriais, fontes, 
formatos e temas abordados, os autores procuram entender 
como os jornais apresentam os temas sociais em suas capas 
das edições diárias.

Encerrando a primeira parte do livro, Cíntia Xavier faz 
uma reflexão sobre o tratamento dado às fontes externas aos 
jornais nas primeiras páginas dos diários de Ponta Grossa. No 
capítulo “A presença das fontes nas capas dos jornais Diário dos 
Campos e Jornal da Manhã”, a autora mostra como a questão 
das fontes está no centro da discussão do jornalismo contempo-
râneo, visto que o tipo de fontes e a forma como elas aparecem 
nos jornais são indicativos suficientes para apontar a existência 
ou não de “pluralidade de vozes” na cobertura jornalística. Para 
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l tanto, a autora apresenta uma análise sobre o tipo de enqua-
dramento dado às fontes que aparecem nas capas dos jornais e 
usa isso como indício para explicações a respeito do processo de 
produção da notícia.

Abrindo a segunda parte da coletânea, “Jornalismo local, 
eleições estaduais e a digitalização da comunicação política”, 
Sérgio Luiz Gadini, Edson Armando Silva e Ana Paula Mendes 
analisam, em “Estratégias de visibilidade nas eleições de 2006”, 
as formas de inserção dos integrantes da elite política que par-
ticipa da disputa pelo Governo do Paraná e pela Presidência da 
República naquele ano. São estudados os comportamentos de 
dois jornais locais de municípios diferentes. O Diário do Norte, 
com sede em Maringá, e o Diário dos Campos, de Ponta Grossa. 
Ao verificar a presença da temática eleição em disputas exter-
nas à arena política local, os autores testam a hipótese de que a 
proximidade temática é um fator determinante para as escolhas 
feitas pelos jornalistas no momento da composição das capas 
das edições diárias.

Em capítulo sobre as eleições municipais em Curitiba, 
Doacir Quadros analisa o comportamento dos dois principais 
periódicos diários da capital paranaense durante o período elei-
toral de 2008. Em “Mídia impressa e as eleições em Curitiba”, o 
autor verifica o comportamento da cobertura como um todo dos 
jornais Gazeta do Povo e O Estado do Paraná em uma campanha 
eleitoral sem surpresas e com resultados definidos desde o iní-
cio da disputa, o que se comprova com o fato de que o candidato 
à reeleição conseguiu vencer no primeiro turno, com quase 80% 
dos votos válidos. O objetivo do autor é verificar se a realidade 
que os jornais ajudaram a construir sobre a disputa eleitoral 
fica próxima ou não das preferências eleitorais identificadas, ao 
longo da disputa, pelos institutos de pesquisa. O que se consta-
ta é um distanciamento entre as diferenças de preferências dos 
eleitores e a presença dos candidatos nas páginas dos jornais.

Ainda sobre a disputa municipal em Curitiba, porém não 
mais a partir de jornais impressos, Emerson Urizzi Cervi e Josiany 
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Fiedler Vieira discutem a presença das campanhas eleitorais em 
blogs jornalísticos ligados a veículos de comunicação locais. Em 
“A cobertura jornalística de blogs políticos nas eleições para a 
Prefeitura Municipal de Curitiba em 2008”, eles discutem como 
se deu a cobertura eleitoral de 2008 em três blogs políticos. 
O texto mostra como é necessário pensar a respeito das 
diversidades entre os meios impressos e eletrônicos, pois cada 
um dos blogs analisados demonstra um tipo de comportamento, 
às vezes próximo da cobertura feita pelo meio de comunicação 
tradicional, outras vezes dele distante.

Para encerrar o livro, o último capítulo traz uma discus-
são conceitual a respeito do conservadorismo, feita por Solange 
A. B. de Moraes Barros e Elizabete Fernanda Schimanski. Em-
bora não diretamente relacionado ao tema da cobertura políti-
ca pela mídia local, o texto “Conservadorismo e modernidade” 
apresenta uma discussão relevante para quem procura enten-
der a forma como são construídas as representações de mundo 
pelas instituições sociais, entre elas os meios de comunicação. 
A partir da discussão que se dá no século XVIII, principalmente 
por Edmund Burke, o conceito de conservadorismo passa a ser 
interposto às bases teóricas do liberalismo moderno. Conflitos 
sociais entre grupos, disputa de poder e capacidade de contes-
tação social, tão presentes em momentos de debate eleitoral, são 
elementos centrais da teoria burkeana e seus desdobramentos 
até o século XX.

Com esta coletânea, pretende-se aprofundar a discussão 
com bases empíricas na análise do comportamento da mídia e 
suas relações com o mundo da política partidária, em especial 
durante períodos eleitorais. Além disso, o texto também chama 
a atenção para a necessidade de se avançar nos estudos a res-
peito da mídia local, seja ela tradicional ou em novos meios, em 
função da relevância para o debate público em comunidades 
limitadas. Por fim, também é preciso destacar a necessidade de 
novos aportes teóricos, não apenas do campo jornalístico, para 
aprofundar o debate a respeito dos processos de produção das 



12
E

le
iç

õe
s 

e 
m

íd
ia

 lo
ca

l notícias e seus impactos na comunidade a que elas dizem res-
peito. Não se espera dar conta de todas essas questões em um 
único volume, mas apenas apontar os caminhos que ainda fal-
tam ser percorridos nessa área.

Emerson Urizzi Cervi
Organizador
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Disputa para prefeito 
de Ponta Grossa em 2008 
e a cobertura da imprensa 





S o l a n g e  A . B. de  M o r a e s  B a r r o s
N a t á l i a  d e  C a s t r o  C a n c i a n

eleiçõeS municipAiS nA mídiA impreSSA
de pontA groSSA

COMO O DiáRiO DOS CAMPOS E O JORNAL DA MANhã
PAUTARAM A DISPUTA PARA PREFEITO EM 2008

Introdução

Uma das principais etapas da notícia é o momento da sua 
produção, quando os profissionais da mídia definem quais te-
mas, dentre aqueles que podem ser transformados em notícia, 
ganharão visibilidade nas páginas dos jornais. Entre os possí-
veis escolhidos, há aqueles cuja duração permite uma cobertura 
continuada dos acontecimentos envolvidos. Há ainda aqueles 
que incidem diretamente no debate público. E, também, os que 
envolvem disputas e assuntos cuja abrangência evidencia uma 
proximidade regional do público leitor. 

Se observadas as características gerais da temática das 
eleições municipais de 2008, tem-se, portanto, a possibilidade 
de uma cobertura ampliada da mídia sobre o assunto. Mas de 
que forma isso acontece? Quais os espaços dedicados à dispu-
ta? Existem formatos e enquadramentos predominantes? E os 
candidatos, tiveram valência positiva para sua candidatura? Fo-
ram citados apenas em colunas específicas ou tiveram maior 
visibilidade do que seus adversários?



16
E

le
iç

õe
s 

e 
m

íd
ia

 lo
ca

l A pesquisa toma como cenário de análise a campanha 
eleitoral realizada na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Seis 
candidatos concorreram à administração do município, que tem 
mais de 210 mil eleitores, o que permite uma disputa em dois 
turnos. O acompanhamento do período de campanha política 
foi realizado por dois jornais, cuja tiragem e público alvo se mos-
tram semelhantes. Ambos circulam com pouco mais de 10 mil 
exemplares diários, segundo informações dos próprios jornais, 
disputando o mesmo grupo de leitores – muitos dos funcioná-
rios de um dos veículos já atuaram no outro –, e contam com 
uma editoria especializada para cobertura do tema. Quais fo-
ram, portanto, as diferenças na cobertura realizada pelo Diário 
dos Campos e Jornal da Manhã1?

Para responder a essa e às demais questões, foram cole-
tadas informações de 80 edições de cada um dos jornais, tota-
lizando 160 publicações analisadas. O trabalho teve auxílio do 
Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa. Foram selecionados três 
meses para análise – agosto, setembro e outubro –, que corres-
pondem ao período em que a campanha eleitoral se intensifica. 
A metodologia utilizada é quantitativa de análise de conteúdo. 
Uma explicação mais aprofundada sobre as variáveis será feita 
a seguir. 

O presente artigo está dividido em quatro partes. No pró-
ximo tópico, são apresentadas as principais contribuições te-
óricas na área da comunicação política, fundamentais para o 
aprofundamento do conhecimento científico. Em seguida, há 
um relato a respeito da conjuntura que marcou a disputa muni-
cipal, com informações sobre os candidatos, dados das pesqui-
sas, coligações partidárias e resultado das votações. O terceiro 
tópico explica as variáveis metodológicas e apresenta os dados 

1  As abreviaturas DC e JM, para Diário dos Campos e Jornal da Manhã, respectiva-
mente, são utilizadas várias vezes no restante do texto.
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sobre a cobertura realizada pela mídia impressa durante o pe-
ríodo eleitoral. Por fim, apresentam-se as principais conclusões 
da pesquisa. 

O objetivo, portanto, é o de verificar se a temática das elei-
ções e seus candidatos obteve espaços e enquadramentos dife-
renciados entre os dois jornais. Com base nessa análise, parte-se 
para uma posterior reflexão sobre o trabalho da mídia local na 
cobertura continuada de temas não só fundamentais ao deba-
te público, mas também de incidência direta no cotidiano do (e)
leitor.

A comunicação política para análise do período
eleitoral

Os primeiros estudos brasileiros na área da comunicação 
política datam de 1989, aproximadamente 20 anos depois das 
demais pesquisas sobre jornalismo no país. Tal marco inicial 
corresponde também à data em que as eleições presidenciais re-
presentavam o fim de um período de 29 anos sem a participação 
direta do povo na escolha dos candidatos. A partir daí, o proces-
so eleitoral adquire destaque como tema de pesquisa (MATOS, 
1994; AZEVEDO & RUBIM, 1998; COLLING, 2007).

Um dos principais aspectos que compõem esses estudos 
situa-se na possibilidade de uma interferência, tanto da mídia 
quanto da política, na escolha do que é noticiável pelos jornais. 
Nesse sentido, Wilson Gomes (2004) reconhece a existência de 
uma tensão entre os profissionais dessas duas áreas no que 
se refere à produção da imagem política. Segundo Vera Lúcia 
Chaia, isso acontece porque, para que a política se realize nas 
sociedades contemporâneas, é necessário que se torne pública, 
o que faz com que ela “tenha que se adequar às regras da mídia, 
transformando-se, de certa maneira, em prisioneira dos meios 
de comunicação.” (CHAIA, 2004, p.13).
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l Fica evidente, assim, a vantagem da mídia nesse proces-
so. Para os atores da esfera política, então, coube “aprender a 
funcionar como fontes para o jornalismo e a tirar vantagens dis-
so; a produzir fatos-notícia ou pseudo-eventos” (GOMES, 2004, 
p. 37). Cabe ressaltar que tal estratégia adotada para se ade-
quar às regras do jornalismo pode vir, entretanto, acompanhada 
de alguns riscos. Uma vez que a decisão sobre os temas que se 
transformam em notícia pode sofrer influência de outras áreas 
que não só a comunicação, outros aspectos da etapa da produ-
ção podem ser marcados por decisão exclusiva dos meios.

Conhecido como framing, ou enquadramento, o conceito 
dado à maneira como os temas são retratados implica que de-
terminados objetos focalizados pela mídia possam ser analisa-
dos a partir de um quadro interpretativo (WOLF, apud CHAIA, 
2004). Essa afirmação exclui, portanto, a possibilidade de uma 
apresentação sempre “neutra” dos acontecimentos. Em relação 
à cobertura de eleições, a pesquisadora Alessandra Aldé (2003) 
acredita que a interpretação pode gerar cenários favoráveis ou 
não para alguns candidatos que atuam como personagens de 
um processo de disputa.

O enquadramento, assim, apresenta-se como uma 
definição complementar à escolha dos assuntos de maior 
ou menor visibilidade na mídia. Enquanto a teoria chamada 
agenda-setting  (MCCOMBS E SHAW, 1972) estabelece que 
o debate público é pautado por temas abordados pelos meios 
de comunicação, o framing põe em questão como esses temas 
são tratados pelos meios. Ou seja, da sugestão sobre o que 
pensar, os meios podem vir a sugerir, mesmo que de forma não 
explícita, como pensar. Segundo Luis Felipe Miguel, “a mídia 
fornece os esquemas narrativos que permitem interpretar os 
acontecimentos. Na verdade, privilegia alguns destes esquemas, 
em detrimento de outros.” (MIGUEL, 2002, p. 171). 

Para os atores do campo político e principalmente para os 
candidatos participantes do processo eleitoral, é fundamental, 
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portanto, não só alcançar visibilidade, por meio da frequência 
como notícia na mídia e em seus espaços privilegiados – como a 
primeira página dos jornais –, mas também ter uma boa repre-
sentação em enquadramentos positivos. Por esse motivo, parte 
dos conceitos teóricos, como a teoria do agendamento e framing, 
encontra relevância e aplicabilidade nos estudos situados na 
área da comunicação política. No caso da cobertura das eleições 
municipais, nossa pesquisa a classifica de acordo com o enfo-
que presente na chamada – se referente às pesquisas eleitorais, 
fatos da campanha, personalidade do candidato, etc. – e por 
meio de valências sobre os concorrentes, que podem ser dividi-
das em positiva, negativa ou neutra.

Há ainda outros motivos que podem ser ressaltados como 
possíveis contribuintes para a cobertura da temática das elei-
ções. Além da influência de atores do campo político na geração 
de fatos possíveis de serem transformados em notícia, estudos 
provenientes das teorias da comunicação apontam a existência 
de um “agendamento temático” por parte da mídia. Conhecida 
por agenda-setting, a teoria proposta por McCombs e Shaw, em 
1972, mostra que alguns temas têm mais chances de serem 
noticiados e, dessa forma, de estarem presentes no debate pú-
blico. 

Uma vez que envolvem decisão pública, que possuem 
períodos bem definidos e contêm características de disputa – 
valores que, segundo os pesquisadores Galtung e Ruge (1965), 
corroboram o status de notícia –, as eleições têm grandes possi-
bilidades de obter espaço nos jornais diários. Essa característica 
se amplia caso a abrangência do veículo seja semelhante à do 
público leitor.2 

2 Embora a coleta de dados permita também a análise da frequência da temática da 
disputa eleitoral em detrimento de outros temas, devido a limitações de espaço, o 
ensaio tem por objetivo apenas observar as diferenças na cobertura realizada pelos 
dois jornais locais a respeito do tema e dos candidatos envolvidos. Tais informações, 
no entanto, podem ser obtidas junto aos coordenadores do Grupo de Pesquisa em 
Mídia, Política e Atores Sociais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
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l Dessa forma, a análise de dois periódicos locais, Jornal da 
Manhã e Diário dos Campos, pode revelar diferenças não só em 
relação à temática, mas também entre os padrões editoriais de 
cada um dos veículos. Aparentemente semelhantes em tiragem 
e circulação, os jornais realizaram diferentes coberturas sobre 
os candidatos. Antes de passar à apresentação de tais dados, 
cabe trazer informações sobre a conjuntura que marcou as elei-
ções em 2008 na cidade.

Conjuntura das disputas municipais de 2008

Dos pouco mais de 306.300 habitantes de Ponta Grossa 
registrados em censo pelo IBGE em 2007, o Tribunal Regional 
Eleitoral registrava 210.535 como aptos a votar nas eleições 
municipais. Entretanto, no primeiro turno da disputa apenas 
181.392 eleitores compareceram às urnas, e no segundo, esse 
número caiu para 177.409.

O índice de abstenção ficou entre 13% e 15%. Embora esse 
porcentual tenha se apresentado pouco variável nas duas eta-
pas de votação, outras mudanças caracterizaram a disputa pela 
administração municipal entre os meses de agosto a outubro. A 
cidade contava inicialmente com seis candidatos. Apontado como 
preferência dos eleitores nas primeiras pesquisas divulgadas so-
bre as intenções de voto e à frente da coligação “A Força do Povo” 
(PTB/PDT/PSB/PMDB/PMN/PRP/PHS), estava o ex-prefeito e 
deputado estadual Jocelito Canto, candidato do PTB. 

Nos bastidores da campanha, Jocelito tentou conseguir o 
maior apoio possível entre os partidos. Impulsionado pelas pri-
meiras pesquisas antes da campanha eleitoral, Jocelito acabou 
por formar chapa com seu chefe de gabinete na Assembleia Le-
gislativa, Muru, também do PTB. Inicialmente, o PMDB restrin-
giu a coligação partidária ao candidato caso ele cedesse uma 
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vaga como vice para alguém do próprio partido. Dessa forma, 
a coligação foi firmada apenas nos últimos momentos antes do 
anúncio oficial da candidatura do petebista. A mesma confiança 
nas pesquisas fez com que os gastos com a campanha também 
fossem limitados. 

Enquanto isso, no comando da gestão municipal estava 
um dos principais adversários de Jocelito, o tucano Pedro Wos-
grau Filho, que concorria à reeleição sob a coligação “Traba-
lhando e construindo juntos”. Wosgrau obteve apoio do maior 
número de partidos entre as demais coligações. Foram onze 
no total, alguns oriundos da conhecida “Frente Partidária”, ou 
“Frentinha”, a união dos partidos menores: PSDB, DEM, PTN, 
PSL, PSC, PSDC, PRTB, PTC, PTdoB, PR, e PRB. 

Por sua vez, o candidato Sandro Alex, do PPS, advogado 
e radialista, adotou o discurso da mudança e apresentou-se ao 
público em campanha como novo na política. Sua falta de ex-
periência, contudo, não afetou a candidatura, uma vez que o 
pepessista contava com o apoio do irmão, o deputado estadual 
Marcelo Rangel (anteriormente apontado pela mídia como pos-
sível candidato à prefeitura), e com a popularidade conquistada 
nos programas no rádio, por seu contato direto com a popula-
ção. A coligação, formada por apenas dois partidos, PPS e PP, 
teve o nome: “Nós podemos mudar – Acredite”.

Os demais candidatos foram o ex-vereador Gerveson Tra-
montin, do PT; Lauro Padilha, do PV; e João Luiz Stefaniak, do 
PSOL. O primeiro lançou sua candidatura junto à coligação “Pon-
ta Grossa: cidade de todos”, formada pelo PT e PCdoB, embora os 
jornais indicassem a existência de um partido dividido no período 
pré-eleitoral: antes da decisão de lançar Gerveson como candida-
to, a outra opção dos petistas era apoiar alguém do grupo ligado 
ao deputado Péricles de Holleben Mello, que, por sua vez, também 
insinuava um possível apoio à candidatura de Jocelito, princi-
palmente no caso de este passar para o segundo turno. A menor 
coligação ficou por conta de Lauro Padilha, representando apenas 
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l o Partido Verde. Na mesma linha dos demais, João Luiz Stefaniak 
entrou na disputa com a “Frente Ponta Grossa socialista”, forma-
da apenas pelo PSOL e PCB. O desenrolar do período eleitoral foi 
acompanhado pelos dois principais jornais da cidade, Diário dos 
Campos e Jornal da Manhã. 

No primeiro turno, o então prefeito e candidato à reelei-
ção, Pedro Wosgrau, garantiu sua vaga na segunda votação, 
com 39,44% dos votos. O resultado surpreendeu o oponente Jo-
celito Canto, que perdeu espaço para o pepessita Sandro Alex, 
com uma diferença de apenas 598 votos: Sandro obteve 28,50% 
dos votos e Jocelito, 28,15%.

O resultado do primeiro turno confirmou uma mudança 
já apontada em uma das pesquisas do Ibope, anterior às elei-
ções. Segundo levantamento realizado entre os dias 20 e 22 de 
setembro de 2008, Wosgrau subiu 15% nas intenções de voto 
em relação à primeira pesquisa feita pela instituição, entre 9 
e 11 de agosto, logo no início da campanha. Em contraparti-
da, seu adversário Jocelito Canto perdeu 13% das intenções. 
O Ibope também questionou os eleitores sobre a avaliação da 
administração municipal da época. Entre os 504 entrevistados, 
17% responderam que consideravam o governo Wosgrau “óti-
mo”, 45% “bom” e 28% “regular”. Apenas 10% avaliaram negati-
vamente a gestão, com 6% para “péssima” e 4% para “ruim”.

O resultado das pesquisas tirou a esperança de Jocelito 
de vencer ainda no primeiro turno. O petebista passou de 43% 
para 30% das intenções, contra 37% de Wosgrau. Em terceiro 
lugar, e ainda inexpressivo, o advogado e radialista Sandro Alex 
(PPS) apresentava na época apenas 19% das opções de voto en-
tre os eleitores. Dessa forma, os últimos dias antes do primeiro 
turno foram decisivos para o candidato crescer 9,5% na disputa 
e trazer a diferença de apenas 598 votos entre o antigo terceiro 
colocado e aquele que era apontado como preferência dos votan-
tes antes do período eleitoral. 

Essa constante variação nas pesquisas também marcou 
a campanha para o segundo turno. A preferência atribuída a 
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Wosgrau após o dia 5 de outubro não se manteve na proximida-
de do dia 26, quando institutos como o Ibope já divulgavam um 
possível empate técnico entre os dois candidatos. A votação, no 
entanto, trouxe a maioria dos votos já conquistados pelo prefeito 
no turno anterior e consolidou a reeleição. Os índices de votos 
válidos foram de 52,26% para o tucano, contra 47,74% para 
Sandro Alex. A diferença foi de 7.756 votos. 

Com esses resultados, Wosgrau se tornou o primeiro pre-
feito reeleito na cidade de Ponta Grossa e também o único no 
seu terceiro mandato. O primeiro mandato de Wosgrau foi entre 
os anos de 1989 e 1992, e o segundo, de 2005 a 2008, tendo os 
últimos meses deste mandato sido divididos entre a campanha 
e as ações da Prefeitura. 

O próximo tópico apresenta os resultados, em dados 
quantitativos, da cobertura realizada pela mídia impressa nos 
três meses que antecederam as eleições. O objetivo é verificar, 
após o relato da conjuntura que marcou o período de campanha 
política, a visibilidade que os meios deram à disputa eleitoral. 
Dados quantitativos e análise sobre a presença dos candidatos 
na mídia também serão mostrados a seguir. 

Metodologia e análise dos resultados obtidos

Para a observação da cobertura do período eleitoral em 
Ponta Grossa, a pesquisa utilizou a metodologia quantitativa 
de análise de conteúdo. O método permite verificar diferenças, 
quantidades e tendências da cobertura da mídia, além de tornar 
possível trabalhar com uma amostragem expressiva de material.

A análise se divide em duas partes. A primeira contém 
informações gerais sobre a presença e a visibilidade da temática 
das eleições nos dois jornais locais ponta-grossenses. Em 
seguida, passa a analisar de que maneira foi feita a cobertura 
jornalística impressa em relação a cada um dos candidatos 
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l nos diferentes turnos. A análise dessa etapa pode revelar não 
só diferenças no padrão das escolhas feitas pela mídia, como 
também a existência de um maior espaço para um candidato 
em detrimento de outro. Já a observação dos dados relativos 
à campanha eleitoral mostra qual a importância dada ao tema 
pela mídia e permite também observar de que maneira ela 
realiza a sua inserção no debate público. A Tabela 1 apresenta 
os primeiros dados sobre a temática nos dois jornais analisados. 
As variáveis analisadas nessa etapa são frequência, média diária 
de chamadas de textos publicados e área em cm2.  

Tabela 1 – Presença da campanha eleitoral nos jornais diários

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG

Os dois diários ponta-grossenses apresentaram um pa-
drão muito parecido de cobertura das eleições de 2008 no que 
diz respeito ao espaço total destinado ao tema durante os três 
meses de campanha. Entre agosto e outubro de 2008, o Diá-
rio dos Campos publicou 445 textos que citavam pelo menos 
um dos candidatos a prefeito, contra 488 do Jornal da Manhã. 
Isso representa uma média de 3,81 textos por edição no pri-
meiro jornal e 4,54 no segundo, conforme mostra a Tabela 1, 
representando uma diferença porcentual de apenas 8,8% entre 
os dois periódicos. Em relação aos espaços em cm2 destinados 
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pelos jornais à temática, percebe-se que o Jornal da Manhã foi 
mais generoso na cobertura eleitoral que o Diário dos Campos. O 
primeiro ocupou 83,5 mil cm2 de suas páginas com a cobertura 
eleitoral, enquanto o segundo ficou restrito a 68,1 mil cm2. Isso 
representa uma média, por edição, de 181,67 cm2 no Jornal da 
Manhã contra 153,05 cm2, por dia, no Diário dos Campos, to-
talizando uma diferença de 25,2% de espaço a mais no JM em 
relação ao DC.

Entretanto, analisar apenas a quantidade de textos e cm2 
destinados pelos jornais à cobertura das eleições não é suficiente 
para indicar o destaque que o tema ganhou em cada um deles. 
É preciso saber se os textos sobre os candidatos foram dispostos 
em espaços nobres das páginas no que diz respeito à visibilida-
de. Esses espaços são os quadrantes superiores das páginas ou 
áreas maiores, tais como metade superior e página inteira. A 
Tabela 2 sumariza as informações a respeito dos dois jornais no 
que diz respeito aos quadrantes de aparições nas páginas.

Tabela 2 – Disposição da cobertura sobre eleições nas páginas dos jornais

continua
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Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG

A partir da Tabela 2 é possível perceber que, além de ter 
dedicado menos espaço total à cobertura eleitoral de 2008, o 
Diário dos Campos também reservou alguns dos espaços menos 
visíveis para esse tema. No Jornal da Manhã, 1,4% dos textos 
ocuparam página inteira, ao passo que no Diário dos Campos 
o índice foi de apenas 0,7%. Somando as metades das páginas 
(inferior, superior, esquerda e direita), o JM apresentou 14,4% 
de sua cobertura em meias páginas, contra 14,7% do DC, re-
presentando porcentuais muito próximos. Os quadrantes signi-
ficaram a maioria das entradas da cobertura nos dois jornais. 
Porém, enquanto no DC os quadrantes superiores direito e es-
querdo, juntos, somaram 55,9% do total da cobertura, no JM 
eles ficaram em 51,7%. De maneira inversa, o porcentual de 
textos em quadrantes inferiores – com menor visibilidade – no 
JM foi de 31,6%, o que ficou acima do porcentual de quadrantes 
inferiores do DC, que resultou em 28,5%.

Essas primeiras informações mostram que, apesar de 
aparentemente similares, os dois jornais apresentaram dife-
renças no que diz respeito ao espaço e à visibilidade do tema 
“campanha eleitoral de 2008”. De maneira geral, o Diário dos 
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Campos, embora tenha mostrado menor porcentual para abor-
dagem do tema em página inteira, destinou mais espaços no-
bres de suas páginas às eleições municipais do que o Jornal da 
Manhã. A mesma tendência é observada quando se olha para 
o número de chamadas de primeira página, nos dois jornais, 
com pelo menos um dos candidatos no período eleitoral. Mais 
uma vez, o Jornal da Manhã apresentou uma cobertura com 
menor visibilidade das eleições que o Diário dos Campos. Do 
total de textos sobre a campanha eleitoral de 2008, o Diário dos 
Campos apresentou 39 chamadas de primeira página (8,8%), 
contra 32 (6,6% do total) no Jornal da Manhã, como demonstra 
a Tabela 3, a seguir.
 
Tabela 3 – Formatos dos textos jornalísticos sobre campanha para prefeito em 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG
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l A comparação dos demais formatos ajuda a identificar ou-
tra diferença no padrão de cobertura dos periódicos em análise. 
Enquanto o formato de reportagens3 demonstra uma cobertura 
mais factual, próxima da imparcialidade e jornalisticamente dis-
tante de interpretações, as citações de candidatos em colunas 
assinadas indicam um padrão mais interpretativo de cobertura, 
visto que essas colunas são assinadas por jornalistas especiali-
zados em política. No DC, as reportagens representaram 36,3% 
do total de textos com citação de pelo menos um dos candidatos 
a prefeito, perdendo para as colunas assinadas, que ficaram com 
42% do total. Já no JM, os porcentuais se inverteram, com re-
portagens representando 42,6% do total da cobertura, e as colu-
nas assinadas ficando em segundo lugar, com 21,3%. Por terem 
maior frequência, esses dados podem indicar que o JM optou por 
uma cobertura mais factual e menos interpretativa que o DC. 

Ao mesmo tempo, devem ser observadas as diferenças de 
porcentuais relativos a charges, infográficos e ilustrações. Esse 
recurso mostrou-se mais presente no JM, que teve 15,4% de en-
tradas para o formato, contra apenas 4,5% do DC. No que se re-
fere aos editoriais – texto opinativo que revela a opinião do veículo 
sobre o tema –, há uma frequência maior desse formato no JM, 
com 4,9% de textos registrados (24 textos), contra 1,8% no DC. 
Não obstante os baixos porcentuais em relação a outros forma-
tos, deve-se considerar que o JM fez mais uso de recursos opina-
tivos para o tratamento das eleições do que seu concorrente.

Apesar das diferenças apontadas até aqui na cobertura geral 
das eleições pelos dois jornais, em alguns pontos o comportamento 
dos concorrentes é muito semelhante. Um deles diz respeito ao 
tema geral a que a cobertura das eleições se refere. De maneira 
geral, os diários brasileiros tendem a dar prioridade para temáticas 
factuais, agenda de campanha e ocorrências do cotidiano das 

3 Embora com a nomenclatura “reportagem”, a variável integra a apresentação de 
notícias e gêneros que, no jornalismo, diferenciam-se pelo aprofundamento do tema, 
mas que se assemelham pelo formato de apresentação em textos jornalísticos. Esse 
formato é o critério adotado para a pesquisa.



29Eleições municipais na mídia impressa de Ponta Grossa

candidaturas. Por este motivo, o tema geral “campanha eleitoral” 
tende a predominar nas coberturas, restando porcentuais muito 
baixos para temáticas de fato, tais como aquelas que tratam das 
propostas para a área econômica, política social, de segurança, 
etc. A Tabela 4 demonstra essa tendência.

Tabela 4 – Temas da cobertura da campanha municipal de 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG

Percebe-se um predomínio absoluto da temática “campa-
nha eleitoral” na cobertura dos dois jornais sobre os candidatos 
a prefeito de Ponta Grossa. No DC, ela representou 91,2% do 
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l total, contra 92% no JM. O segundo tema mais citado no DC foi 
o político-institucional, com 3,8% do total, contra 4,3% no JM. 
Neste tema predomina uma apresentação de questões institu-
cionais nos textos sobre a campanha política. Em contrapartida, 
os textos em que aparecem as temáticas sociais de fato, aquelas 
que tratam e discutem propostas de campanha dos candidatos, 
são residuais na cobertura dos periódicos. Essas temáticas so-
ciais representam menos de 5% do total da cobertura nos dois 
jornais, não configurando, vale ressaltar, uma exclusividade dos 
diários ponta-grossenses, mas sim uma tendência nacional.

Outra característica que aproxima os dois periódicos é o 
padrão de enquadramento das reportagens sobre campanha 
eleitoral. O conceito de enquadramento aplica-se apenas às re-
portagens jornalísticas, por buscar a identificação daquilo que o 
jornalista definiu como mais importante do fato social para dar 
destaque no texto informativo. A literatura sobre enquadramen-
to em coberturas eleitorais apresenta quatro categorias princi-
pais: corrida de cavalos, quando predominam informações sobre 
o ranking da disputa; personalista, quando predominam infor-

   




  

  

  

  

  




  

  

  

  

  



Tabela 5 – Enquadramentos em reportagens do DC e JM em 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG
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mações sobre a personalidade do candidato; temático, quando 
há principalmente um debate sobre temas sociais de propostas 
de campanha; e episódico, quando há predomínio de informa-
ções factuais a respeito da disputa.

A Tabela 5 mostra que o Diário dos Campos e o Jornal 
da Manhã seguiram o mesmo padrão de enquadramentos em 
suas reportagens sobre a disputa eleitoral para prefeito de Ponta 
Grossa, em 2008.

Nos dois jornais houve predomínio do enquadramento 
episódico, somando 61,5% do total no DC e 66,8% no JM. Em 
segundo lugar ficou o enquadramento corrida de cavalos, que re-
trata os resultados de pesquisas eleitorais e a dinâmica das posi-
ções pela preferência dos eleitores. No DC, ele representou 18%, 
contra 15,4% no JM, seguidos pelo enquadramento temático, 
com 15,5% no DC e 14,4% no JM. Ao se comparar a frequência 
de textos com enquadramento temático da Tabela 5 com a soma 
das frequências de temas consistentes na Tabela 4, percebe-se a 
proximidade entre os totais, o que significa que, além de abordar 
poucos temas sociais na cobertura eleitoral, os jornais tendem a 
fazer isso principalmente em reportagens e não em outros forma-
tos, como artigos assinados, colunas ou editoriais.

Cobertura dos candidatos

Além da cobertura geral feita pelos dois jornais, é impor-
tante verificar o tratamento que cada um destinou aos candi-
datos que disputavam o cargo de prefeito municipal, pois trata-
mentos significativamente distintos quanto ao número de cita-
ções nos textos ou espaços de maior visibilidade podem indicar 
favorecimento a determinado concorrente. A Tabela 6 indica o 
número de vezes que cada candidato foi citado nos títulos dos 
textos jornalísticos sobre a disputa eleitoral, publicados entre 
agosto e outubro de 2008. Aqui, são considerados apenas os 
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l textos em que houve citação de um ou mais candidatos. Por ser 
o espaço de maior visibilidade do jornal, em função do grande 
volume de leitura, os títulos transformam-se em espaço privile-
giado aos concorrentes.

Tabela 6 – Presença dos candidatos nos títulos

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG

Os dados mostram que, para alguns candidatos, os dois 
jornais concederam relativamente os mesmos espaços nos títu-
los e para outros o tratamento foi distinto. As informações estão 
separadas por turno da disputa, para que não haja distorção 
entre os políticos que participaram apenas do primeiro turno em 
relação aos dois candidatos que foram para o segundo turno.

A primeira informação que chama atenção é que a pre-
sença de concorrentes em títulos de textos cresceu significativa-
mente no segundo turno, em comparação ao primeiro: no caso 
de Sandro Alex para os dois jornais, e no caso de Pedro Wosgrau 
no JM. No primeiro turno, Wosgrau foi citado em 7,7% dos títu-
los de todos os textos sobre a campanha no DC e em 7,2% no 
JM. Já no segundo turno, o porcentual no DC dobrou, ficando 



 

   



    

    

    

    

    

    

 

    

    





33Eleições municipais na mídia impressa de Ponta Grossa

em 14,6%, e no JM ele subiu para 20% do total. Sandro Alex foi 
citado em 5,1% dos títulos do DC e em apenas 3,8% dos títulos 
do JM, no primeiro turno. Já no segundo turno, a presença do 
candidato do PPS nos títulos dos dois jornais subiu, passando 
para 12,9% no DC e 19,4% no JM.

De fato, percebe-se um crescimento da presença dos can-
didatos nos títulos dos textos no segundo turno, independente 
do jornal, embora no JM esse aumento tenha sido mais signifi-
cativo, pois quase um terço do total de textos sobre a campanha 
eleitoral durante o mês de outubro apresentava o nome de um 
dos candidatos no título.    

Quanto aos demais concorrentes, suas presenças nos tí-
tulos ficou próxima à proporção de preferência eleitoral ao longo 
da campanha. Como Jocelito iniciou com maior porcentual de 
intenção de votos do que Sandro Alex no primeiro turno, é na-
tural que aparecesse mais em títulos nesse período, visto que 
a mudança de posição na disputa ocorreu apenas nas últimas 
semanas do primeiro turno. No caso do petebista, o interessante 
é que, mesmo sem ter conseguido chegar ao segundo turno, seu 
nome continuou aparecendo nos títulos dos textos jornalísticos 
dos dois diários. No mês de outubro, Jocelito Canto apareceu 
em 2,3% dos títulos sobre a campanha do DC e em 2,4% dos do 
JM. O mesmo não aconteceu com os demais candidatos.

Além da aparição ou não nos títulos, o número de textos 
jornalísticos em que o candidato é citado ao longo da cobertura 
é um indicador mais preciso sobre as possíveis preferências dos 
veículos de comunicação por determinado concorrente. A Tabela 
7, a seguir, sumariza as informações a partir do número de tex-
tos em que cada candidato aparece durante a cobertura. Assim 
como na variável anterior, para tornar mais claras as diferenças 
nos padrões de cobertura entre o primeiro e segundo turnos, as 
informações foram separadas para os dois períodos.
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l Tabela 7 – Presença dos candidatos nos textos jornalísticos

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG

A cobertura dos candidatos nos dois jornais mostrou-se 
desproporcional à intenção de voto dos concorrentes ao longo 
da campanha, em especial no primeiro turno. Wosgrau e Canto 
apareceram em cerca de 60% dos textos sobre a campanha mu-
nicipal do primeiro turno, tanto no DC quanto no JM. Já Sandro 
Alex, que obteve praticamente o mesmo porcentual de votos que 
Canto no primeiro turno e apresentou intenções de voto crescen-
tes ao longo de todo primeiro turno, esteve presente em cerca de 
metade dos textos sobre a disputa, nos dois diários. Porém, as 
maiores desproporções ficaram por conta dos três outros candi-
datos, que ficaram, cada um, abaixo de 5% de votos no primeiro 
turno. No Diário dos Campos, Gerveson apareceu em 47,8% dos 
textos, ficando muito próximo de Sandro Alex, que foi para o se-
gundo turno. Padilha teve 39,8% de presença nos textos do jor-
nal, e Stefaniak, 34,3%. No Jornal da Manhã, Gerveson, Padilha e 
Stefaniak variaram entre 42% e 45% de aparição nos textos.
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No segundo turno, houve um aumento no volume e equi-
líbrio entre os dois candidatos que disputavam a eleição. No DC, 
Wosgrau foi citado em 76% dos textos sobre a campanha e San-
dro Alex, em 70,8%. No JM, o equilíbrio foi maior, com 79,4% 
de presença de Wosgrau contra 77,1% de Sandro Alex. Quanto 
aos candidatos derrotados, Jocelito apareceu quase o dobro de 
vezes em relação ao demais, nos dois periódicos.

A Tabela 8, a seguir, sumariza o comportamento dos jor-
nais quanto às valências das aparições dos candidatos: se po-
sitiva, negativa ou neutra. Isso porque a simples contagem do 
número de aparições não é suficiente para indicar equilíbrio da 
cobertura ou favorecimento a determinado candidato, visto que, 
se houver um grande número de citações negativas, isso pode 
ser mais prejudicial do que a não-aparição do candidato. Os dois 
jornais ponta-grossenses mostraram-se muito próximos do pa-
drão da cobertura de eleições locais percebidas em outros perió-
dicos brasileiros, com o predomínio da valência neutra (CERVI e 
SOUZA, 2005). No caso do DC e JM, a valência neutra variou en-
tre 62,6% e 76,7% no primeiro turno, com porcentuais de neu-
tralidade um pouco acima no DC, para todos os candidatos.

Quanto às valências dos candidatos, no Diário dos Cam-
pos Wosgrau apresentou 8% de citações com valência negativa 
e quase 19% de valência positiva, contra pouco mais de 22% de 
valência positiva de Sandro Alex e Canto. Em relação à valência 
negativa, no primeiro turno Sandro Alex teve 2,9% e Canto,1,9%. 
No Jornal da Manhã houve uma inversão no tratamento dos dois 
principais candidatos. Enquanto para Wosgrau houve um cres-
cimento de valência negativa no DC, com 15% do total, o mesmo 
percebeu-se com a valência positiva, que chegou a 22,3%. Por-
centuais muito próximos aos de Wosgrau foram os de Canto, que 
obteve 21,6% de valência positiva e 11,1% de valência negativa. 
Sandro Alex, por sua vez, teve apenas 9,4% de valência positiva 
e 6,9% de negativa, no primeiro turno. O tratamento recebido 
por este candidato do JM resultou na menor diferença entre as 
valências positiva e negativa durante a campanha.
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l Tabela 8 – Valência das citações dos candidatos

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG

No segundo turno, percebe-se uma redução significativa 
no porcentual de valência negativa de Wosgrau no DC, que caiu 
de 8,1% no primeiro turno para 1,8% no segundo. A valência 
positiva também caiu, embora em proporções bem menores, 
de 18,8% para 12,3%. Para Sandro Alex, houve uma inversão 
no comportamento do jornal. O porcentual de valência nega-
tiva cresceu, no segundo turno, para 5,8%, e o porcentual de 
valência positiva caiu para 6,4%, valores bastante abaixo dos 
porcentuais do primeiro turno.

No Jornal da Manhã, o comportamento porcentual do can-
didato Wosgrau foi muito parecido ao do Diário dos Campos. Hou-
ve uma queda no porcentual de valência negativa para 4,4% do 
total, e também na positiva, com 11,1% do total. Isso demonstra 
que, no segundo turno, o JM preferiu fazer uma cobertura mais 
neutra a respeito de Wosgrau. A maior diferença se deu na co-
bertura de Sandro Alex, uma vez que, no segundo turno, houve 
pequena redução no porcentual de valência negativa para o can-
didato no JM, ficando em 6,1%, e um aumento no porcentual de 
valência positiva, passando de 9,4% para 13% do total.

Os resultados mostram que, em relação ao candidato à 
reeleição, Pedro Wosgrau, o JM teve uma cobertura menos neu-
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tra no primeiro turno do que o DC; porém, os dois jornais apre-
sentaram o dobro de valência positiva em relação à negativa. Já 
no segundo turno, a cobertura neutra a respeito do candidato 
Wosgrau passou a predominar no JM: enquanto neste jornal a 
valência positiva chegou a quase três vezes a presença de va-
lência negativa, no DC a relação foi de seis vezes mais valência 
positiva do que negativa, caracterizando uma mudança signifi-
cativa em favor da cobertura positiva do candidato.

Sandro Alex, que teve a mesma proporção de valência nos 
dois periódicos e turnos, apresentou cerca de uma vez e meia 
mais valência positiva do que negativa no JM, no primeiro tur-
no, e cerca de sete vezes mais valência positiva que negativa no 
DC. Já no segundo turno, as proporções se inverteram: cerca de 
duas vezes mais positiva que negativa no JM e praticamente a 
mesma proporção de positiva e negativa no DC.

Quadro 1 – Relação dimensional entre Tamanho de texto e Valência

Fonte: Grupo de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais da UEPG 

Diário dos Campos – Pedro Wosgrau Jornal da Manhã – Pedro Wosgrau 

  

Diário dos Campos – Sandro Alex Jornal da Manhã – Sandro Alex 
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l Considerações finais

Para fazer a análise quantitativa da cobertura das eleições, 
é necessário observar os resultados apresentados em todas as 
variáveis, de forma a realizar um panorama comparativo entre 
os jornais utilizados. Nesse sentido, o Diário dos Campos e o 
Jornal da Manhã trouxeram porcentuais bastante semelhantes. 
Não houve um índice expressivo que denotasse, de maneira 
significativa, um aumento da cobertura da temática por parte dos 
jornais. A atenção dedicada às eleições se mostrou distribuída 
já na frequência do tema: 445 para o DC contra 488 do JM. Os 
valores se mostram, dessa forma, próximos. 

As divergências, em geral, tiveram seus valores anulados 
entre si. O primeiro caso foi na observação da área ocupada pe-
las entradas em cm2. Proporcional à frequência do tema, o JM 
também dedicou mais espaço às disputas eleitorais: foram em 
torno de 25% a mais do que seu concorrente DC. Entretanto, a 
observação da localização das chamadas revela que esse valor 
foi distribuído em espaços menos visíveis do jornal. O DC teve 
maior porcentual na parte superior da página. Ou seja, embora 
apresentasse menor área em cm2, as entradas no DC estavam 
localizadas nos espaços mais nobres do jornal.  

Em seguida, a pesquisa revelou novas diferenças na co-
bertura e, com isso, de padrões editoriais. Segundo os dados ob-
tidos no acompanhamento da cobertura do período eleitoral, o 
Jornal da Manhã optou por uma abordagem mais factual. Essa 
constatação se torna nítida ao se observar a preferência pelo 
formato de reportagens para o tratamento do tema. Já o Diário 
dos Campos abordou a disputa predominantemente em colunas 
especializadas, optando por um viés interpretativo. Tal dado se 
mostra importante para a pesquisa, uma vez que revela não só 
a presença ou não da temática das eleições, mas ainda como ela 
é tratada pelos jornais. 
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Entretanto, a análise das demais variáveis mostra que, 
apesar de o DC optar pela abordagem interpretativa, alguns te-
mas mais distantes do factual não encontraram muito espaço 
nas colunas especializadas. As eleições municipais de 2008, tan-
to no JM quanto no DC, estiveram presentes principalmente no 
viés da “campanha eleitoral”. Temas – ou subtemas – de cunho 
social não chegaram a 5% do total. O mesmo se pode observar 
nos enquadramentos: a preferência pelo “episódico”, tratamento 
de fatos da campanha e demais acontecimentos pontuais mos-
trou-se predominante.

A apresentação da conjuntura das eleições em Ponta 
Grossa, em um dos tópicos anteriores, confirma essa tendên-
cia. A disputa pela administração do município foi marcada por 
mudanças frequentes, seja nas intenções de voto apresentadas 
pelas pesquisas, nas estratégias dos candidatos ou no próprio 
resultado das votações. Com isso, uma aparição “episódica” se-
guida de “corrida eleitoral” já poderia ser esperada. Auxilia nes-
sa constatação o fato de que os dois jornais, Diário dos Campos  
e Jornal da Manhã, criaram espaços fixos diários para a apre-
sentação da agenda dos candidatos. 

É nesse ponto que residem as principais diferenças entre 
os dois jornais. A cobertura da aparição dos candidatos, por 
meio de citações em títulos, presença nos textos e valências atri-
buídas revela uma possível aproximação a determinados grupos 
partidários e uma preferência, ou não, a determinados concor-
rentes. No caso dos títulos, um dos espaços de maior visibilida-
de na mídia impressa, a cobertura e presença dos candidatos 
acompanha o desenrolar da disputa: os índices crescem, assim, 
no segundo turno de votação. No JM, a mudança é mais signifi-
cativa. O candidato Pedro Wosgrau, que tinha no primeiro tur-
no  aparição semelhante nos dois veículos, passa a ter de 7,2% 
a 20% de presença nos títulos do JM. No DC, esse porcentual 
também dobra, embora ainda ficando abaixo do jornal concor-
rente, com 14,6%.
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l Sandro Alex também tem sua participação crescente nos 
títulos jornalísticos durante a passagem do primeiro para o se-
gundo turno. A diferença entre ele e Wosgrau, entretanto, apa-
rece de forma mais nítida na observação das valências. Cabe 
ressaltar a não-congruência entre as intenções de voto constan-
tes nas pesquisas e as citações no texto dos demais candidatos. 
Gerveson Tramontin Silveira, por exemplo, chega a ter 47,8% de 
presença no DC antes do primeiro turno. O mesmo acontece no 
JM, em que seu porcentual foi de 45,6%. A título de compara-
ção, o candidato Sandro Alex, cujas intenções de voto eram 15% 
maiores que as do petista, obteve entre 50 e 54% de presença 
nos jornais. 

Como já confirmado na preferência por enquadramentos 
episódicos (corrida eleitoral ficou apenas em segundo lugar), a 
mídia, portanto, não pautou sua cobertura somente pelas pes-
quisas de voto. Na citação em textos, novamente o padrão de 
aumento no segundo turno se fez presente para Sandro Alex 
e Pedro Wosgrau: os porcentuais ficaram entre 70 e 77% em 
ambos os jornais. O que se deve ressaltar é que a derrota de 
Jocelito nas urnas e o crescimento de Sandro Alex na campa-
nha deslocaram a atenção da mídia. Embora o porcentual de 
valências neutras seja significativo e semelhante entre os dois 
jornais, os porcentuais de valências positivas e negativas não 
são parecidos.

No JM, por exemplo, Sandro Alex teve queda de sua va-
lência negativa na passagem do primeiro para o segundo turno, 
alteração que representa, porém, menos de 1%. Sua valência 
positiva, no entanto, subiu de 9,4 para 13%. Já no DC isso se 
inverte, e Sandro tem queda na valência positiva de 22,6 para 
6,4%, e crescimento na avaliação negativa, que passa de 2,9 a 
5,8%. Nota-se, portanto, o aumento positivo para o candidato 
no JM e negativo no DC.

Essa mudança em relação à cobertura de Sandro Alex 
segue o padrão da campanha. Os dois jornais, como visto, 
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modificam as valências do candidato. Com o seu oponente 
Pedro Wosgrau isso acontece de outra forma: ele perde, nos dois 
periódicos, grande porcentual de valência tanto positiva quanto 
negativa. Entretanto, seu porcentual positivo inverte em relação 
a Sandro Alex no segundo turno: enquanto antes da primeira 
votação Wosgrau tinha menor valência positiva que Sandro no 
DC, isso muda antes da segunda votação, quando, apesar da 
queda no porcentual, passa a ter mais valência positiva que o 
oponente. No JM, ocorre o contrário: Wosgrau perde valência 
positiva e Sandro Alex aumenta seu porcentual. 

Por fim, os dois jornais seguiram a tendência de imprevi-
sibilidade na campanha e alteraram parte de sua cobertura na 
mudança do primeiro para o segundo turno. A valência, nesse 
caso, aparece como uma das variáveis mais significativas. Ela 
revela que, da mesma forma que as pesquisas de intenção de voto 
antes do dia 26 de outubro de 2008 estavam divididas entre os 
dois candidatos, o mesmo também ocorreu com a mídia local.   
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E m e r s o n  U r i z z i  C e r v i
A l i n e  L o u i z e  D e l i b e r a l i  R o s s o

A políticA e AS eleiçõeS nA cApA do 
diário dos campos

ESTUDO COMPARATIVO DAS PRIMEIRAS PáGINAS 
DO JORNAL LOCAL EM TRêS PERÍODOS

Introdução

A análise da cobertura midiática sobre acontecimentos 
políticos é feita de maneira sistemática desde o século XIX, em 
especial a partir de estudos sociológicos europeus. O primei-
ro a sintetizar os estudos seminais foi Max Weber, em pales-
tra proferida na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, em 
1910, quando formulou bases para uma análise sociológica da 
imprensa. O texto, publicado posteriormente, recebeu o título  
“Sociologia da Imprensa: um programa de pesquisa”, publicado 
no Brasil em 2005 pela revista Estudos em Jornalismo e Mídia. 
Ele não dedica atenção exclusiva à cobertura política, mas fala 
sobre a necessidade de se estudar a forma de retratação das eli-
tes políticas, sociais e empresariais pelos jornalistas, através do 
estudo das páginas dos periódicos (WEBER, 2005).

No Brasil, os estudos sistemáticos de análise de conteúdo 
da cobertura política ganham força e sistematização a partir dos 
anos 80, durante o período da redemocratização. Porém, desde 
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l o início do século XX o tema já chama a atenção de pensadores e 
jornalistas brasileiros. Uma síntese pode ser encontrada em tex-
tos de Barbosa Lima Sobrinho, publicados nos anos 20. Em um 
deles, intitulado “A Imprensa e o Governo”, Sobrinho descreve 
o tipo de relação existente entre agentes do governo brasileiro e 
órgãos de imprensa, que basicamente estava fundada em sub-
venções diretas ou indiretas. Essa proximidade entre órgãos de 
imprensa e governo teve impacto direto na forma de cobertura 
política pelos periódicos brasileiros, desde então.

Ao contrário do que se pode imaginar, as características 
apartidária e comercial da imprensa brasileira do século XX não 
tornaram os veículos de comunicação mais independentes do 
poder público, aproximando-os ainda mais. Nas palavras de So-
brinho: 

[...] a ausência de uma imprensa partidária isola os governos 
em meio do jornalismo, privando-os de defesa. [...] as gaze-
tas a pouco vão fortalecer o bloco de oposição, prendendo os 
governos nas malhas de uma hostilidade geral. Que fazer, 
senão acudir-se no processo de subvenções? (SOBRINHO, 
1997 p. 111).

No entanto, as pesquisas que mais se desenvolveram 
no Brasil procuram analisar os veículos impressos como um 
todo, assim como propôs Weber na primeira década do século 
passado, e não apenas a “parte” que se dedica à cobertura 
política. Apenas nas últimas duas décadas, com o surgimento 
de grupos de trabalhos em comunicação política, em associações 
de pesquisa como Compós e Anpocs, é que a especificação da 
cobertura política passou a ser objeto de interesse sistemático 
de pesquisadores brasileiros. As pesquisas que envolvem política 
e mídia são recentes em nosso país, tendo surgido a partir dos 
anos 70 (MATOS, 1994). No começo dos anos 80, o aumento dos 
espaços democráticos fez com que houvesse um crescimento 
das pesquisas com a temática comunicação e política. Mas neste 
período ainda eram escassos os trabalhos na área. As eleições 
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presidenciais de 1989 foram um dos principais fatos para enraizar 
as pesquisas sobre mídia e política. A partir desse acontecimento, 
emergiu a necessidade de novos estudos com a temática das 
eleições. Outro fato político que influenciou as pesquisas nesta 
área foi o impeachment do presidente Collor (1992), o que fez surgir 
vários estudos envolvendo o episódio. Desde as novas tecnologias 
e a ascensão dos meios de comunicação, a política transformou- 
-se para poder utilizar a mídia na sua popularização. 

Leandro Colling (2007) fez um balanço sobre o “estado da 
arte” dos estudos sobre as eleições presidenciais no período de 
1989 a 2002. Os estudos relacionados ao jornalismo e eleições 
prenderam-se em: verificar os espaços dedicados aos candida-
tos; o posicionamento do veículo (se este enaltece ou não deter-
minado candidato); que temas e enquadramentos são pautados 
durante o período eleitoral. Todos esses estudos são realizados 
principalmente com a Folha de São Paulo, o Estado de São Pau-
lo, a revista Veja e com o Jornal Nacional (COLLING, 2007). Se-
gundo Colling, poucas são as pesquisas envolvendo impressos 
estaduais ou regionais: “Isso nos permite concluir que a área de 
mídia e eleições no Brasil ainda precisa enfrentar estes proble-
mas para podermos efetivamente concluir que ela esteja sedi-
mentada.” (COLLING, 2007, p. 13).

A proposta de análise neste texto segue a tendência de 
especialização das pesquisas, observando exclusivamente como 
a temática “política” aparece na primeira página dos periódicos. 
Assim, pretende-se enfocar a observação do tema política no 
espaço de maior destaque de um jornal local – a sua capa –, em 
três momentos distintos: durante uma disputa eleitoral nacional 
(campanha de 2006); durante um período não-eleitoral (em 
2007); e ao longo de uma eleição municipal (campanha de 2008). 
A maior visibilidade das primeiras páginas dos jornais é o que 
justifica a discussão feita aqui. O objeto de análise é a capa do 
impresso Diário dos Campos, um jornal diário, com seis edições 
por semana, que circula em Ponta Grossa (região centro-sul do 
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l Paraná) e municípios vizinhos. Atualmente, o jornal circula em 22 
cidades diariamente (exceto às segundas-feiras e feriados). Com 
101 anos de existência, é o impresso mais antigo de Ponta Grossa 
e um dos com maior tempo de circulação no Estado do Paraná. 

Considerando a presença de rotinas produtivas (WOLF, 
2006) e os valores-notícia (SOUSA, 2002)1 no cotidiano das prá-
ticas jornalísticas, a análise aqui pretende constatar quantita-
tivamente a presença do tema “política” nas primeiras páginas 
do Diário dos Campos entre os meses de agosto e outubro de 
2006, entre os mesmos meses de 2007 (quando não ocorreram 
eleições gerais no Brasil), e o mesmo período de 2008 (quando 
houve disputas políticas municipais). Com isso, pretende-se ve-
rificar se o tema política está presente no espaço de maior visibi-
lidade do jornal de maneira constante, ou seja, se ele possui as 
características típicas de noticialibidade ou encontra espaço nas 
capas do jornal apenas durante eventos específicos com forte 
apelo público, como a disputa eleitoral. 

Se a resposta a esta pergunta for sim, pretendemos identi-
ficar se há diferenças na visibilidade dada às eleições nacionais 
em relação à disputa local. Diante disso, a questão central a 
entender é se o jornal cumpre o papel de difusor permanente 
de informações de interesse público sobre a política local, regio-
nal e nacional, ou se o periódico apenas dá espaço às corridas 
eleitorais, com apelo comercial muitas vezes acima do interesse 
público de informação continuada sobre as práticas políticas 
que estão além das eleições.

Em 2006, houve no Brasil eleições para os cargos de pre-
sidente da República, governadores dos Estados, senadores, 
deputados federais e deputados estaduais. São as chamadas 
“eleições gerais”. Nessa eleição, Luis Inácio Lula da Silva (PT) 

1  Por rotinas produtivas os autores consideram o conjunto de práticas e valores 
inerentes à atividade de produção das notícias, que limitam a capacidade produtiva 
dos jornalistas. Por valores-notícia entende-se aqui o conjunto de valores adquiridos 
pelos produtores das notícias, que são responsáveis pela definição de que fatos so-
ciais devem ou não ser transformados em notícia.
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e Roberto Requião (PMDB) concorriam à reeleição (para presi-
dente e governador do Paraná, respectivamente). Mesmo com 
os escândalos do mensalão, um ano antes, envolvendo o Par-
tido dos Trabalhadores, que repercutiram no período eleitoral 
de 2006, Lula conseguiu se reeleger. No Paraná, desde o início 
das campanhas eleitorais as pesquisas apontavam que Requião 
se reelegeria, porém o resultado das eleições surpreendeu pela 
pouca diferença de votos – cerca de 10 mil – em relação ao outro 
candidato, Osmar Dias (PDT). Em Ponta Grossa, o prefeito da 
cidade, Pedro Wosgrau Filho, apoiou a candidatura de Osmar 
Dias. Roberto Requião perdeu a disputa na cidade. A acirrada 
disputa em todo o Estado, somada à oposição do prefeito local 
ao governador candidato à reeleição são elementos conjunturais 
que deveriam aumentar o interesse da imprensa local pelo tema, 
incluindo-o à agenda permanente dos meios de comunicação.

Em 2008, na disputa para a Prefeitura local, o então pre-
feito Pedro Wosgrau Filho (PSDB) candidatou-se à reeleição, 
tendo como principal adversário, no início da campanha, o de-
putado estadual e ex-prefeito Jocelito Canto (PTB). Até 2008, 
nunca um prefeito de Ponta Grossa havia conseguido se reele-
ger. A aprovação do governo de Wosgrau não era alta e Canto 
aparecia em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. 
Porém, durante os meses de campanha, o quadro eleitoral foi 
sendo alterado. Jocelito Canto apresentou queda nas intenções 
de voto, Pedro Wosgrau conseguiu se recuperar, e houve um 
significativo crescimento de uma terceira candidatura, a do ra-
dialista Sandro Alex (PPS). Ao final do primeiro turno, por uma 
diferença muito pequena, foram para o segundo turno os can-
didatos Pedro Wosgrau, com 37,3% dos votos válidos, e Sandro 
Alex, com 27%. Jocelito Canto, em terceiro lugar, fez 26,6% dos 
votos válidos. O candidato à reeleição Pedro Wosgrau conseguiu 
a vitória no segundo turno, também por margem apertada, que-
brando a tradição de não-reeleição na cidade.

As informações sobre as disputas de 2006 e 2008 em Pon-
ta Grossa mostram conjunturas políticas bastante acirradas, o 
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l que, acredita-se, deve refletir no padrão de cobertura da mídia 
local. A teoria do agenda-setting procura estabelecer uma rela-
ção entre a agenda da mídia e o conjunto de temas que geram 
interesse no público, chamados de agenda do público. Segundo 
McCombs e Shaw (1972), haveria uma relação entre as agen-
das, assuntos que devem ser colocados em pauta para serem 
discutidos e pensados, dos meios de comunicação e do público 
em potencial. O agendamento sustenta-se na ideia de que a mí-
dia pauta o que as pessoas devem – e não devem – pensar. O 
principal pilar dessa teoria é que grande parte da população tem 
compreensão da realidade através dos meios de comunicação 
(WOLF, 2006).

O objetivo não é mais analisar o papel da mídia na mudança 
de opiniões, mas sim sua influência na formação e mudança 
de cognições, ou seja, na forma como as pessoas apreendem 
(e aprendem) as informações e formam seu conhecimento 
sobre o mundo. A preocupação não está centrada apenas 
no que as pessoas conversam, mas também em como elas 
conversam. (PENA, 2006, p. 144)

Deve-se considerar que a hipótese do agendamento é lar-
gamente utilizada nas pesquisas envolvendo mídia e eleições; 
no entanto, a maioria delas analisa a cobertura geral, o que 
não acontece aqui, pois neste estudo analisa-se somente a co-
bertura do tema política nas capas do impresso. A questão do 
agendamento temático está ligada com a tematização, porque 
enquanto a mídia pauta alguns temas e outros não, isto acaba 
por influenciar que tal assunto é (ou não) importante e deve ser 
questionado (ou não).

As teorias sobre rotinas de produção ou a forma do fazer 
jornalístico buscam explicar o porquê de algumas perguntas so-
bre o porquê de os jornais serem como são, ou de os meios de 
comunicação atribuírem maior visibilidade a determinados as-
suntos. Segundo Jorge Pedro Sousa (2002), na visão de Michael 
Schudson as três explicações para as notícias serem como são 
resumem-se a: ação pessoal, ação cultural e ação social (estas, 
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em inter-relações). A ação pessoal tem como pressuposto que 
as notícias são produtos de ações individuais e inter-relações.  
A ação cultural tem o conceito de que as notícias são produtos 
da cultura, o que quer dizer que ela é própria de um momento 
e uma sociedade. Por último, ação social vê as notícias como 
produtos das organizações (empresas jornalísticas). A mesma 
conceituação pode ser aplicada às práticas produtivas das pri-
meiras páginas dos periódicos, visto serem elas o espaço nobre 
do produto final da atividade jornalística.

Segundo a ideia da ação pessoal, quando um jornalista 
“monta” a primeira página do jornal, deve-se levar em consideração 
que neste processo estão inseridas as suas percepções pessoais, 
e o feeling sobre o que é ou não uma matéria de capa se justifica 
muitas vezes pela experiência como profissional da informação. 
A ação social percebe que os conteúdos das notícias e das 
chamadas de primeira página são frutos das influências das 
ações e interesses próprios das empresas jornalísticas (política 
editorial). Além disso, a burocratização dos meios de comunicação 
torna o jornalista dependente dos canais de rotina, a exemplo 
dos que compõem a assessoria de personalidades, políticos ou, 
no caso aqui analisado, as assessorias de campanhas eleitorais 
(SOUSA, 2002). 

A relação fontes-jornalistas está inserida na ação social, 
porque esta é uma interação em sociedade – ou seja, passa além 
de um só indivíduo. A ação cultural e a ação sociocultural são 
compreendidas como influências no processo de fabricação 
das notícias, uma vez que a sociedade em que determinado 
órgão informativo está inserido e sua cultura serão capazes de 
modificar a forma como essa notícia é apresentada (SOUSA, 
2002).

Considera-se que os valores-notícia influenciam a produ-
ção jornalística, pois são conceitos que classificam o que deve 
ou não ser transformado em notícia. Por meio desses valores, é 
possível compreender por que determinado fato está retratado 
nas primeiras páginas do jornal. A partir deles, são seleciona-
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l dos os acontecimentos a serem pautados ou não pelos meios de 
comunicação. São característicos da cultura profissional jorna-
lística (TRAQUINA, 2005). Vários estudos sobre conteúdo dos 
meios de comunicação concluem que “as notícias apresentam 
um ‘padrão’ geral bastante estável e previsível.” (TRAQUINA, 
2005, p. 63).

A previsibilidade do esquema geral das notícias deve-se à 
existência de critérios de noticiabilidade, isto é, à existência 
de valores-notícia que os membros da tribo jornalística par-
tilham. Podemos definir o conceito de noticiabilidade como 
o conjunto de critérios e operações que fornecem aptidão 
de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir va-
lor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são 
o conjunto de valores-notícia que determinam se um acon-
tecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, 
isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado 
em matéria noticiável e, por isso, possuindo ‘valor-notícia’ 
(newsworthiness). (TRAQUINA, 2005, p. 63).

A partir do conceito de valor-notícia é possível identifi-
car diversos fatores que fazem com que determinado veículo 
de comunicação paute ou não um acontecimento. A principal 
característica do jornal impresso é a profundidade das maté-
rias, isto é, seu leitor é aquele que busca uma informação com 
maior precisão e pesquisa. O jornal possui a grande vantagem 
de dar ao leitor o controle da exposição à mensagem colocada 
(SOUSA, 2006). Mas, antes disso, o leitor precisa ter acesso à 
sumarização de temas que serão tratados em cada nova edição 
do jornal. Para tanto, existem as chamadas de primeira pá-
gina. Entende--se primeira página como a capa do impresso, 
que traz algumas informações, chamadas e fotos que atraem a 
atenção do leitor para que este leia as matérias mais completas 
do jornal. 

Portanto, a primeira página de um jornal é a vitrine do 
impresso em um sistema comercial. As chamadas, fotos e de-
mais informações adquirem enorme grau de visibilidade, crian-
do uma hierarquia dos conteúdos dentro do periódico. 
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Heloísa Dias Bezerra (2005) elabora o conceito de lugares 
narrativos, apresentando a ideia de que “a página do jornal tal 
qual uma superfície fragmentada é, ao mesmo tempo, evocativa 
de uma totalidade. Um lugar de autoridade discursiva.” (BE-
ZERRA, 2005, p. 14). A autora identifica cinco lugares narrati-
vos no jornal, e, dentro deles está a primeira página.

Em uma competição eleitoral majoritária, na qual diferentes 
grupos buscam ocupar o principal posto de comando político 
do país, a ausência constante de referências a alguns com-
petidores na primeira página pode indicar que este ou aquele 
grupo está sendo excluído do bosque noticioso a ser percorrido 
pelo leitor. Pode indicar, também, o que ocorre com maior fre-
qüência, que a presença desses grupos não incluídos ou sub-
incluídos é de pouca importância.  (BEZERRA, 2005, p. 15).

A primeira página dos jornais contém um resumo de (qua-
se) tudo o que está inserido dentro do jornal. Nesta perspectiva, 
ela é conceituada como um mapa indicativo de leitura do jornal 
(BEZERRA, 2005). Ainda, a primeira página é vista como uma 
das partes mais importantes dos impressos, o que determina 
que somente assuntos ou notícias com certa relevância estão 
inseridos no mapa de leitura da capa. 

Como a política é considerada um assunto de extrema im-
portância na sociedade, parte-se do princípio de que ela deverá 
ser pautada pelos jornais e que os acontecimentos gerados no 
campo político serão inseridos na primeira página. Nesse sen-
tido, os escândalos envolvendo diversos políticos nos últimos 
anos não poderiam deixar de ser colocados nas capas de diver-
sos diários, pois são acontecimentos que despertam o interesse 
da sociedade em geral. Pelos mesmos motivos, o cotidiano de 
uma disputa eleitoral deveria fazer parte da capa de um jornal.

Para se entender que importância teve a política em três 
períodos distintos da história recente do jornal Diário dos Cam-
pos, a partir do próximo tópico apresentamos a metodologia de 
coleta de dados e análise dos resultados, para atestar se há um 
padrão quanto ao espaço destinado à política na primeira pá-
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l gina do jornal durante eleição regional, período não-eleitoral e 
disputa local.

Quantificando a política nas primeiras páginas

A metodologia utilizada na pesquisa é quantitativa de mo-
nitoramento da cobertura de jornais diários, através da análise 
de conteúdo, que tem como principal objetivo identificar os te-
mas pautados pelo Diário dos Campos em sua primeira página 
e, principalmente, o enfoque no assunto “política”. O período 
dos exemplares analisados foi de 1o de agosto de 2006 a 31 de 
outubro de 2006 (período eleitoral geral), 1o  de agosto de 2007 a 
31 de outubro de 2007 (período não-eleitoral), e 1o de agosto de 
2008 a 31 de outubro de 2008 (período eleitoral local). 

Com essa amostragem, é possível uma comparação da 
cobertura da primeira página do impresso analisado em três pe-
ríodos distintos. Ela é justificada pelo fato de os períodos que 
iniciam em 1o de agosto de 2006 e de 2008 serem as datas dos 
inícios efetivos das campanhas eleitorais nacional e local2 (com 
entrega de santinhos e também pela proximidade do início do 
horário gratuito de propaganda eleitoral), além de o segundo 
turno ser concluído no final do mês de outubro. Já o período de 
1o de agosto a 31 de outubro de 2007 foi utilizado por permitir 
uma comparação direta com as disputas eleitorais dos anos an-
terior e posterior.

A coleta de dados da primeira página do jornal permite 
identificar as seguintes características: os formatos (manche-
te, chamada, foto-legenda, etc.); os temas presentes na primei-
ra página; o espaço ocupado em cm2; e a posição, na primei-

2  Apesar de o início oficial da campanha eleitoral ser no início do mês de julho, 
acredita-se que a campanha é mais enfática em agosto, tanto na mídia quanto em 
outras possíveis ações dos políticos, por meio de comícios e panfletagens. 
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ra ou segunda dobra da capa do impresso.3 Em 2006 e 2008, 
definiram-se alguns temas, dentre os quais foram levados em 
consideração para o presente trabalho três, os quais apresen-
tam relação com a política: 1) campanha eleitoral; 2) político 
-institucional; e 3) política internacional. Estas categorias foram 
elaboradas conforme uma predefinição de possíveis temas que 
seriam pautados pelos jornais em sua primeira página nos anos 
de 2006 e 2008. O tema campanha eleitoral relaciona-se espe-
cificamente ao cotidiano das disputas para presidente, gover-
nador, senador ou deputado, no caso de 2006, e nas disputas 
para prefeito e vereador, em 2008. Os outros dois referem-se 
às práticas políticas não vinculadas às eleições. Em 2007, os 
temas foram categorizados de maneira distinta, pois não havia 
disputa eleitoral, distribuindo-se entre: 1) pré-campanha eleito-
ral; 2) política partidária/político-institucional, para as entradas 
relacionadas à política.

Além do tema política, outra variável analisada foi a “posi-
ção da chamada na primeira página do jornal”, considerando-a 
na primeira dobra ou na segunda dobra da capa do impresso, 
em função da posição de maior parte do texto. Essa classificação 
é importante porque é por meio dela que se sabe se determinada 
chamada está no lugar de destaque (primeira dobra, mais visível 
ao leitor) ou no lugar de menor importância (segunda dobra) da 
primeira página. 

De maneira complementar, a variável “formato” permite 
também indicar a importância atribuída a determinado tema 
pelo jornal. Dentre os formatos jornalísticos usados nas capas 
do jornal estão: manchete com foto, considerada a chamada 
principal da capa de um impresso; manchete sem foto; chamada 
com foto; chamada sem foto; chamada-título, que são as 
chamadas compostas somente por uma frase (título); e a foto-

3  Para o tratamento de dados utilizou-se o programa SPSS, voltado para a análise 
quantitativa especificamente para pesquisas das ciências sociais.
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l legenda, compreendida como a foto que só vem acompanhada 
pela legenda, não havendo um texto ou manchete referente 
a ela. Como se pode perceber, os formatos encontram-se em 
sequência decrescente de importância, considerando a posição 
e o espaço ocupado nas capas. Também há informações sobre 
a quantidade de espaço em cm2 que cada tema recebeu para os 
dois períodos nas capas do Diário dos Campos. 

A seguir, são discutidos os dados obtidos nas capas do 
jornal em análise para o tema política.

A política e as eleições nas primeiras páginas

Para se ter um panorama da capa do Diário dos Campos, 
a primeira variável apresentada é o tema (assunto da chamada). 
No ano de 2006, foram analisadas 1.014 chamadas da capa do 
Diário dos Campos, sendo que, desse total, o que interessa aqui 
são as três categorias relacionadas à política: campanha eleito-
ral, político-institucional (que abrange os órgãos do Estado, os 
três poderes e a sociedade organizada), e política internacional. 

Foram 183 chamadas relacionadas ao tema política, o que 
resulta em 17,9% do total no período (Tabela 1). Isso resulta 
no fato de que, no período eleitoral, o tema política foi o segun-
do mais pautado na primeira página. Apesar de os exemplares 
analisados estarem inseridos no período eleitoral, assuntos rela-
cionados às variedades e esportes, juntos, ficaram em primeiro 
lugar, com 32,3% do total de chamadas. O terceiro tema mais 
pautado na primeira página do Diário dos Campos foi violência 
e segurança, com 17,2%, índice muito próximo da presença dos 
temas relacionados à política.

A partir dessas primeiras informações, pode-se dizer que 
o diário pauta sua capa pelo critério da atualidade, uma vez 
que o tema campanha eleitoral foi significativamente pautado 
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durante o período eleitoral, ficando um pouco à frente das cha-
madas sobre violência e segurança, que normalmente são muito 
exploradas pelos jornalistas.

Tabela 1 –  Temas na primeira página do Diário dos Campos em 2006

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG
a.  N – compreendido, em todas as tabelas deste trabalho, como 
     o número de chamadas presentes.
b.  %  – é a porcentagem da presença das chamadas nas capas analisadas.

No período não-eleitoral, foram identificadas 924 chama-
das na primeira página. Aqui é possível perceber algumas dife-
renças em relação aos temas pautados pelo diário. Em 2007, o 
tema política foi pautado com menor ênfase do que no período 
eleitoral. São 109 chamadas sobre política, totalizando 11,8% 
do total, na somatória de político-institucional e pré-campanha 
eleitoral/política partidária, esta última entendida como as ma-
térias que falam sobre os pré-candidatos e organização partidá-
ria (Tabela 2). 
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l Tabela 2 – Temas na primeira página do Diário dos Campos em 2007

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG

No assunto política, em 2007, o tema que mais predomi-
nou foi político-institucional, com 10,3%, enquanto pré-campa-
nha eleitoral/política partidária teve uma participação mínima 
na capa do impresso (1,5%). Juntos, ficaram em quarto lugar. 
Nesse período, o tema mais pautado foi esporte (16,8%), sen-
do que no ano anterior este também foi o primeiro tema mais 
abordado na primeira página do jornal Diário dos Campos. O 
segundo e terceiro temas (economia e outros)4 ficaram muito 
próximos, com uma diferença porcentual pequena (Tabela 2).

4  A temática “outros” foi compreendida como os assuntos que não se enquadram 
nas categorias listadas.
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Durante as eleições municipais de 2008, o número total 
de chamadas na primeira página foi de 962, mantendo um pa-
drão muito próximo ao dos anos anteriores. No entanto, houve 
um aumento significativo da presença de temas políticos nas 
capas analisadas. Somando campanha eleitoral e político-ins-
titucional, o tema política representou 27,3% do total de cha-
madas publicadas (ver Tabela 3). Em segundo lugar manteve-se 
o tema esportes, com 15,4%, que, somado ao tema variedades 
(7,1%), resultaria em 22,5% para esportes e variedades. Na ter-
ceira colocação encontra-se violência e segurança, com 13,6% 
do total, muito próximo de economia, com 12,4%.

Tabela 3 – Temas na primeira página do Diário dos Campos em 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





58
E

le
iç

õe
s 

e 
m

íd
ia

 lo
ca

l Na comparação entre os três períodos, nota-se que houve 
algumas mudanças, assim como alguns aspectos se mantiveram. 
Como mudanças, o tema político-institucional foi pouco pautado 
no impresso (5,7%) no período eleitoral de 2006, enquanto no 
período não-eleitoral, este tema específico do assunto política 
praticamente dobrou a sua porcentagem no Diário dos Campos, 
passando para 10,3%. Em 2008, a porcentagem manteve-se 
muito próxima à do ano anterior, 11,1%. 

No conjunto dos temas pertinentes à política, houve 
um crescimento contínuo se relacionados à existência e à 
proximidade da disputa. Em 2006, com a eleição regional, o 
tema política abrangeu 17,9%; em 2007, sem eleição, foi de 
11,8%; e em 2008, 27,3%. Esses dados apontam para uma 
dupla relação no que diz respeito às opções de primeira página 
do Diário dos Campos: o tema política ganha importância em 
disputas eleitorais e, além disso, a campanha local ganha mais 
visibilidade na primeira página do que a disputa nacional.

Além da identificação dos temas pautados, é importante 
a verificação dos lugares em que as chamadas estão inseridas. 
Na primeira página de um jornal, a distinção maior se dá entre 
a primeira e a segunda dobra. A primeira dobra é a mais im-
portante por dar mais visibilidade às chamadas que nela estão 
situadas. Portanto, além da porcentagem do tema política em 
comparação aos demais assuntos, deve-se identificar em que 
lugar da capa as chamadas sobre política estão situadas. 

Nos dois períodos, a maioria das chamadas sobre políti-
ca ficou na segunda dobra. Em 2006, foram 53% na segunda 
dobra contra 47% na primeira. Já em 2007, a relação ficou em 
58,7% do total na segunda dobra e 41,3% na primeira. Os dois 
anos apresentaram a mesma tendência de pouco mais da meta-
de das chamadas sobre política aparecerem na segunda dobra. 
No período da eleição local, essa tendência se inverte, embora 
por uma diferença muito pequena. Em 2008, resultaram 50,6% 
das chamadas sobre política na primeira dobra e 49,4% na se-
gunda (Tabela 4). 
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Portanto, além do crescimento nos números absolutos de 
chamadas sobre política em 2008 em relação aos anos ante-
riores, como demonstrado anteriormente, houve também uma 
maior visibilidade das chamadas no último período, por estarem 
majoritariamente na primeira dobra da capa.

Tabela 4 – Posição de “Política” na capa do Diário dos Campos entre 2006 e 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG

Também é importante a verificação do formato jornalís-
tico das chamadas que tratam do tema política. Os formatos 
estão classificados a partir de uma hierarquia de visibilidade, 
em ordem decrescente: manchete com foto, manchete sem foto, 
chamada com foto, chamada sem foto, foto-legenda e chamada-
título. Esta tipificação dos formatos jornalísticos mostra o grau 
de importância conferido ao tema política pelo Diário dos Cam-
pos. 

Em 2006, durante o período de eleições gerais, o tema po-
lítica apareceu principalmente no formato chamada-título, com 
índice de 42,6%. Isto demonstra que, apesar de ser período elei-
toral, o impresso ponta-grossense colocou as chamadas sobre 
política com menor visibilidade. Em segundo lugar ficou o for-
mato chamada sem foto, com 26,3% (Tabela 5). A soma dos dois 
formatos de baixa visibilidade resulta em mais de dois terços do 
total de chamadas sobre política (68,8%). 

Em 2007, houve uma manutenção dessa tendência, com 
os dois principais formatos mantendo-se em chamada sem foto 
(33%) e chamada-título (30,3%). Em 2008, manteve-se a ten-
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l dência de baixa visibilidade, porém com algumas diferenças. Do 
total, 52,9% foram em chamada sem foto. O segundo formato 
em porcentual foi chamada com foto, resultando 18,3%. Só de-
pois é que aparece a chamada-título, com 12,2%, distinguindo-
se dos períodos anteriores, quando este formato de baixa visibi-
lidade predominou ou ficou em segundo lugar.

Tabela 5 – Formato das entradas sobre política no Diário dos Campos de 2006 a 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG

Sabe-se que a chamada de maior visibilidade nas capas 
é a manchete com foto. No Diário dos Campos, do total dos te-
mas sobre política, 7,1% foram enquadrados neste formato em 
2006 e 4,6% em 2008. Isto mostra que, no período eleitoral, 
quando a política foi pautada na primeira página dos impressos, 
na maioria dos casos encontrava-se em formatos que chamam 
menos a atenção do leitor. No período não-eleitoral de 2007, as 
chamadas sobre o tema política foram menos vezes pautadas no 
formato manchete com foto na capa dos jornais, com menos de 
2% do total de chamadas. 

Isso confirma que há uma queda em relação aos formatos 
que atribuem maior visibilidade na capa do jornal para o assun-
to política fora do período eleitoral. Interessante é que, se na dis-
puta eleitoral municipal, houve um número maior de chamadas 
do que nas eleições nacionais, o maior porcentual de manchetes 
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sobre política se deu no período de 2006 e não em 2008, como 
se poderia imaginar.

Além das variáveis já discutidas até aqui, é importante a 
análise da área ocupada pelas chamadas na primeira página em 
centímetros. O objetivo é revelar a área total ocupada pelo tema 
política nas primeiras páginas do jornal durante os períodos de 
análise. De acordo com o que demonstra a Tabela 6, no primeiro 
período eleitoral (1o de agosto a 31 outubro de 2006), cerca de 15 
mil cm2 foram ocupados por chamadas sobre política no Diário 
dos Campos. Isso equivale a uma média de 189 cm2 por edição 
publicada no período. Já em 2007, o espaço ocupado pelo tema 
política caiu sensivelmente, chegando a quase metade do período 
anterior. Foram 8,4 mil cm2 nas capas do jornal durante o período 
analisado ocupados com o tema política, o que equivale a 110 
cm2 por edição. Em 2008, houve uma inversão da tendência, 
com um total de mais de 25 mil cm2 de política na primeira 
página, com média por edição de 329 cm2. Essa centimetragem 
equivale a aproximadamente 10% do total do espaço ocupado 
com material jornalístico nas primeiras páginas do Diário dos 
Campos em 2006 e 2007, e a mais de 20% em 2008. 

Os resultados evidenciam que, no Diário dos Campos, é 
atribuído um maior espaço às chamadas sobre política durante 
o período eleitoral – em especial nas eleições municipais –, 
porque a área ocupada pelo tema política em 2007 diminuiu 
significativamente. Assim, o impresso reafirma a lógica da 
cobertura factual do jornalismo diário.

Tabela 6 – Tamanho em cm2 das entradas sobre política de 2006 a 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG
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l Ao relacionarmos as duas informações discutidas (tama-
nho e formato), é possível tornar mais completa a verificação 
sobre a visibilidade do tema nas capas do jornal. Em 2006, nas 
eleições gerais, o tema campanha eleitoral apenas – e não mais a 
política como um todo – ocupou mais de 10 mil cm2 na primeira 
página do impresso. Desta área, 4.623 cm2 foram do formato 
manchete com foto (Tabela 7). Apesar de a manchete com foto ter 
uma porcentagem pequena em relação aos demais formatos, foi 
a que mais ocupou espaço (cm2) nas primeiras páginas. A cha-
mada-título, que foi o formato mais pautado, porcentualmente, 
em relação aos demais, foi a que menos ocupou cm2 na capa do 
Diário dos Campos com política (579 cm2). O formato  chamada 
com foto, tanto em porcentual em relação aos formatos quanto 
em cm2, foi o segundo mais usado, chegando a 2.519cm2.

Tabela 7 – Formatos e  tamanho (cm2) no Diário dos Campos de 2006 a 2008

 
Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG

Em 2007, no período não-eleitoral, a área ocupada pelo 
tema pré-campanha eleitoral foi bem menor do que no outro 
período. No Diário dos Campos caiu de cerca de 10 mil cm2 para 
apenas 1.169 cm2. Vale ressaltar que se trata somente do tema 
pré-campanha eleitoral e não do assunto política como um todo, 
o que justifica esta diferença ser maior entre os dois períodos. A 
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manchete com foto, um dos principais formatos da capa de um 
jornal, não foi nenhuma vez destinada ao tema pré-campanha 
eleitoral, isto porque não ocupou nenhum cm2 na capa do diário 
ponta-grossense (Tabela 7). 

Outro formato não utilizado na cobertura do tema pré-
-campanha eleitoral do Diário dos Campos foi a foto-legenda, 
enquanto o formato que mais área ocupou sobre o mesmo tema 
foi a chamada com foto, com mais da metade do espaço ocupado 
pelo tema pré-campanha eleitoral (600,10cm2). O tema pré- 
-campanha eleitoral foi pautado no segundo formato que atribui 
maior visibilidade às chamadas de primeira página – manchete 
sem foto. Enquanto isso, o formato chamada sem foto foi menos 
atribuído a essas chamadas do que o manchete sem foto.

Em 2008, nas eleições municipais, houve uma grande di-
ferença quanto aos cm2 ocupados pelo tema campanha eleito-
ral na primeira página do jornal. Foram mais de 16 mil cm2 de 
chamadas sobre a eleição local. Desse total, mais de 6 mil cm2 
abrangeram manchetes com e sem foto. Porém, a maior dife-
rença proporcional em relação a 2006 foi nas chamadas, que, 
somando as com e sem fotos, ultrapassaram 8 mil cm2 de capa 
no período. Os formatos de menor visibilidade – foto-legenda e 
chamada-título – apresentaram as menores participações nas 
chamadas sobre campanha eleitoral de 2008 no diário (Tabela 
7).    

Além da questão sobre a visibilidade do tema política na 
primeira página do Diário dos Campos, é importante também 
a verificação da abrangência dessas chamadas, isto é, se elas 
se referem à política local ou estadual. Em 2006, esta variável 
foi definida somente para o tema campanha eleitoral inserido 
no assunto política, e, portanto, os textos eram identificados 
como nacional (para presidente) e regional (para governador). 
No Diário dos Campos, as chamadas sobre a eleição estadual 
tiveram maior espaço na primeira página do impresso (79%) 
(Tabela 8). O restante foi sobre as eleições nacionais.  
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l Tabela 8  – Abrangência das chamadas sobre política em 2006

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG
 

Pode-se afirmar que o Diário dos Campos valorizou as 
disputas estaduais por ser um impresso de circulação regional, 
partindo do valor notícia “proximidade”, que traz como conceito 
que o interesse do leitor é dado se o acontecimento é próximo 
a ele. Entende-se, assim, que as eleições estaduais despertam 
mais interesse do leitor do que matérias relacionadas somente à 
campanha ao cargo de presidente do Brasil. No entanto, não se 
pode afirmar que o diário, por ser de circulação regional, deixou 
de enfocar matérias sobre a eleição presidencial de 2006, tendo 
em vista que cerca de um quarto das chamadas sobre política 
da primeira página foi sobre o assunto. O impresso deu conta de 
cobrir os dois desdobramentos das eleições, mas enfocou com 
mais ênfase aquele que estava mais próximo da sua produção 
e do leitor. 

O chefe de redação do Diário dos Campos à época, Eloir 
Rodrigues, esclarece que a capa do jornal funciona como uma 
vitrine do conteúdo do jornal para o leitor, o que explica a primei-
ra página abranger o maior número de matérias e recursos que 
despertem o interesse dos leitores, para que estes o comprem.

Como no ano de 2007 não houve eleições, a classificação 
das abrangências das chamadas da capa dos impressos analisa-
dos não se restringiu apenas ao tema referente às disputas. Ao 
contrário, a classificação foi aplicada para todas as chamadas 
da primeira página, independentemente do tema.5 Além dessa 

5  Aqui, serão apresentados apenas os dados sobre abrangência para as chamadas 
sobre política.
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diferença, também houve mais dois tipos de abrangência: local 
e internacional. No Diário dos Campos, a maioria das chamadas 
sobre política (política institucional e pré-campanha/política 
partidária, juntas) foi local. Quase 60% das chamadas da capa 
do jornal foram sobre fatos políticos locais (Tabela 9). Já os tex-
tos de primeira página do diário ponta-grossense relacionados 
à política regional e estadual ocuparam quase 30% do total. O 
jornal também pautou assuntos sobre a política nacional em 
sua capa, ao passo que não abordou nenhuma vez assuntos 
relacionados à política internacional (Tabela 9).

Tabela 9 – Abrangência das chamadas sobre política em 2007

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG

  
No período não-eleitoral, também é notória a posição do 

jornal quanto à proximidade das notícias. Por ser um jornal com 
sede em município do interior do Paraná, o Diário dos Campos 
privilegiou a política local e em menor grau os fatos da políti-
ca do Estado do Paraná. Isso também é perceptível em 2008, 
quando mais de dois terços do total de chamadas (68,4%) sobre 
campanha eleitoral apresentaram abrangência local (Tabela 10). 
Um índice de 23,2% das chamadas se referiam à abrangência 
regional, ou seja, disputas por prefeituras de outros municípios 
paranaenses, e apenas 8,4% das chamadas sobre campanha 
eleitoral referiam-se a disputas em cidades de outros estados 
brasileiros. Esses porcentuais indicam uma tendência muito 
próxima do padrão encontrado em 2006, quando também pre-
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l dominaram chamadas com abrangência mais próxima da área 
de circulação do periódico.

Tabela 10 – Abrangência das chamadas sobre política em 2008

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Política da UEPG

Além da análise de conteúdo da capa do Diário dos Cam-
pos, foram realizadas entrevistas com o atual chefe de redação 
do jornal, Noemil Macedo, e com o antigo chefe no período elei-
toral de 2006, Eloir Rodrigues. Segundo os chefes de redação do 
impresso analisado, busca-se uma homogeneidade na apresen-
tação dos temas nas capas dos diários. Ou seja, todos os temas 
deveriam ter um espaço destinado de forma equivalente nas pri-
meiras páginas do jornal. No entanto, verifica-se que, muitas 
vezes, assuntos recebem mais espaço e com maior visibilidade 
na primeira página do que outros, o que contraria as explica-
ções dos chefes de redação do jornal. É o caso do tema espor-
tes/variedades, por exemplo, que no período eleitoral de 2006 
foi o mais pautado na capa do Diário dos Campos, enquanto o 
tema política perde metade do espaço que teve em 2006, no ano 
seguinte. Segundo Eloir Rodrigues, os critérios utilizados para 
a definição das matérias que são inseridas na primeira página 
são: atualidade, proximidade, relevância social e, principalmen-
te, o interesse público.6 Segundo enfatiza o atual chefe de reda-

6  Entrevista com Eloir Rodrigues, realizada no dia 27/8/2008. O texto foi editado 
do original.
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ção do impresso, o que conta mais é a importância do assunto 
e o interesse do público,7 fator relevante ao se considerar que 
os jornais são empresas comerciais que precisam, sobretudo, 
vender o seu produto. 

Considerações finais

De maneira geral, não se percebe grande diferença por-
centual nos temas abordados nas capas do Diário dos Campos 
nos três períodos analisados. O assunto política foi pautado tan-
to nos anos eleitorais quanto em 2007, embora neste ano tenha 
havido uma redução significativa do espaço em cm2. Porém, a 
diferença principal está entre os desdobramentos do assunto 
política, isto é, em 2006 e principalmente em 2008, o tema cam-
panha eleitoral foi mais enfocado do que os demais que integram 
a política, ocupando parte do espaço de primeira página do jor-
nal destinado à política institucional em anos não-eleitorais. 

No ano de 2007, a categoria mais presente sobre política 
foi política institucional, que é abrangente. Outra variável rele-
vante entre os períodos eleitorais e não-eleitoral está na posição 
em que as chamadas sobre política são inseridas na primeira 
página do jornal pesquisado. O Diário dos Campos, mesmo no 
período de destaque do tema política durante a disputa nacio-
nal, insere as chamadas relativas a este assunto na segunda 
dobra, mantendo-se da mesma forma no período não-eleitoral. 
Já para as eleições municipais, essa lógica inverte-se, e o tema 
política passa a ocupar majoritariamente a primeira dobra.

Uma característica importante identificada na compara-
ção entre os períodos de análise diz respeito aos formatos de 

7  Entrevista com Noemil Macedo, realizada no dia 13/10/2008. O texto foi editado 
do original.
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l chamadas. A principal diferença entre eles é que o tema política 
aparece mais em formatos de maior visibilidade nos períodos 
eleitorais de 2006 e 2008, em manchetes com e sem foto. Já 
no período não-eleitoral, o assunto política aparece significativa-
mente menos em manchetes, e cresce sua participação em for-
matos de menor visibilidade, como a chamada-título e a chama-
da sem foto. Isto demonstra que, embora o Diário dos Campos 
mantenha a presença do tema política fora do período eleitoral, 
ele dá maior importância aos fatos políticos durante o período 
eleitoral, por conta da conjuntura específica. 

Além disso, é evidenciado o critério da atualidade na pri-
meira página; assim, no período eleitoral, o tema política é um 
tema atual e, por isso, pautado de forma incisiva nos formatos 
de maior visibilidade nas capas dos jornais. Em função de o 
impresso colocar os temas relacionados à política em formatos 
de maior visibilidade no período eleitoral e em formatos jornalís-
ticos de pouca visibilidade no período não-eleitoral, percebe-se 
uma interferência na área (espaço) que o tema política ocupa na 
capa dos impressos analisados.

Assim, a pesquisa mostra que, em anos eleitorais, cresce 
a presença do tema política nas primeiras páginas dos jornais 
em relação ao período não-eleitoral. No entanto, essa diferença 
não se dá pela simples adição de espaço nas capas para as cam-
panhas eleitorais. Na verdade, as disputas políticas tomaram 
parte do espaço dedicado às chamadas sobre política institucio-
nal, ou seja, sobre o cotidiano político que vai além das eleições. 
Além disso, os achados mais interessantes da pesquisa ficaram 
por conta da comparação entre a presença da política nas capas 
do Diário dos Campos durante duas campanhas eleitorais dis-
tintas: uma nacional/regional (2006) e uma municipal (2008). 

O jornal deu mais espaço, significativamente, à disputa 
local do que à nacional e regional em suas primeiras páginas, 
indicando uma busca ao atendimento das demandas do seu 
próprio leitor e uma “liberdade” maior em relação às pressões 
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dos veículos de comunicação de abrangência regional, que dis-
ponibilizam muitos conteúdos sobre as disputas nacionais. 

Comparando as primeiras páginas do Diário dos Campos 
nas duas eleições, percebe-se que, durante a disputa municipal, 
o jornal publicou mais chamadas do que na eleição nacional. 
Além disso, na disputa local as chamadas ficaram principal-
mente na primeira dobra, além de ter havido quase o dobro de 
espaço em cm2 na primeira página em 2008 em comparação 
com 2006. A única variável em que o período 2006 leva vanta-
gem sobre o ano de 2008 é quanto ao formato da chamada. Em 
2006 há, proporcionalmente, maior participação de manchetes, 
e em 2008 predominam chamadas com e sem foto para o tema 
política.

Com isso, pode-se afirmar que, se por um lado, as campa-
nhas eleitorais não ganham espaços exclusivos nas capas dos 
jornais, visto que em parte elas ocupam áreas destinadas à po-
lítica institucional, por outro, o jornal local analisado cumpriu 
seu papel de difusor de informações mais próximas da realidade 
de seu leitor, ao privilegiar as eleições municipais em compa-
ração com o espaço destinado às eleições nacional e regional, 
ocorridas dois anos antes.
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S é r g i o  L u i z  G a d i n i
A l y n e  M o r e i r a  L e m e s

R a f a e l  R i b e i r o  F e r r e i r a

umA ‘jAnelA SociAl’... PElA PRIMEIRA PágInA 
do Diário Dos Campos E do Jornal Da manhã1

Critérios de noticiabilidade e agendamento 
temático

Na noticiabilidade, conforme Jorge Pedro de Sousa consi-
dera, há uma rudimentaridade na definição de critérios, como 
artefatos linguísticos. Esses artefatos buscam traduzir determi-
nados aspectos da realidade, que resultam de um processo de 
construção e interação com outros fatores. Souza salienta que 
“as notícias representam determinados aspectos da realidade co-
tidiana, pela sua mera existência, contribuem para construir so-
cialmente novas realidades e novos referentes.” (2002, p. 13).

Ao discutir os modos como se dão os critérios de noticiabi-
lidade, Pierre Bourdieu diz que a seleção resulta de uma leitura 
feita a partir dos “óculos particulares” de um jornalista, de onde 
cada um vê certas coisas e outras não: “[...] operam uma seleção 
e uma construção daquilo que vê”, diz  Bourdieu (1997, p. 12).

1  Texto apresentado no XI Seminário de Inverno de Estudos em Comunicação. Ponta 
Grossa, UEPG, 23 a 27 de junho de 2008.
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l A noticiabilidade passa por dois processos, conforme 
Mauro Wolf (apud SOUZA, 2002). O primeiro seriam os valores-
notícia de seleção e o segundo, os valores-notícia de produção. 
Os valores-notícia de seleção são os critérios que os jornalistas 
usam para elevar um acontecimento à condição de notícia, en-
quanto os valores-notícia de produção tratam da qualidade na 
produção da notícia, ou seja, a linha que o jornalista usa para 
produzir, observando o que deve ser destacado e o que pode ser 
omitido. Assim, as notícias estão ligadas ao processo de rotina 
das práticas de produção e dos meios de comunicação, e não so-
mente a fatores sociais, uma vez que a produção noticiosa segue 
uma linha predefinida.

Na análise comparativa entre os dois jornais de circulação 
local, Diário dos Campos e Jornal da Manhã, destacam-se al-
guns critérios de noticiabilidade abordados na pesquisa e os ele-
mentos selecionadores, quais sejam: poder de elite, celebridade, 
entretenimento, surpresa, fatos negativos, fatos positivos, mag-
nitude, relevância, sequência ou suíte, e agenda jornalística. 

De acordo com Harcup e O’Neill (2001, p. 279), poder de eli-
te indica histórias que tratam de indivíduos, organizações ou ins-
tituições sociais; celebridade aponta situações que tratam de pes-
soas conhecidas ou famosas; entretenimento remete a histórias 
que tratam de sexo, showbusiness, interesse humano, animais e 
algum tipo de drama que podem gerar oportunidade para humor 
fotográfico; surpresa indica histórias que têm algum elemento de 
surpresa ou contraste; fatos negativos apontam histórias com 
tom particularmente negativo, como um conflito ou tragédia; fatos 
positivos referem-se a histórias com tons particularmente positi-
vos, como resgates bem sucedidos ou curas; magnitude sintetiza 
histórias que são percebidas como suficientemente significantes 
para um número de pessoas envolvidas direta ou potencialmente 
sujeitas ao impacto de determinado evento; relevância traduz his-
tórias sobre temas, grupos ou nações percebidas como relevantes 
para o público; sequência ou suíte indica histórias sobre temas 
que já fazem parte da cobertura do noticiário; por fim, agenda jor-
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nalística retrata situações (histórias) que fazem parte da agenda 
própria das organizações noticiosas.

Os critérios de noticiabilidade apresentados norteiam a 
presente pesquisa, pois a partir deles podem-se obter dos dois 
jornais os elementos que selecionam o que será noticiado. A par-
tir da comparação dos critérios de noticiabilidade, tem-se um 
parâmetro de como o Diário dos Campos (DC) e o Jornal da Ma-
nhã (JM) trabalham com tais critérios.

O conceito de agenda setting (ou agendamento temático, 
numa tradução mais brasileira) é outro conceito norteador da 
pesquisa. McCombs e Shaw (1972), citados por Jorge Pedro Sou-
sa (2002), destacam que, na teoria do agenda-setting, os meios 
de comunicação elaboram um debate público a partir do agen-
damento de temas, e os meios têm a capacidade não intencional 
de agendar os assuntos que fazem parte do debate. No entanto, 
Lang e Lang (1955) e Cohen (1963 apud BERELSON; JANO-
WITZ, 1966), também citados por Sousa (2002), apontam que 
a comunicação social poderia influenciar diretamente o pensa-
mento do público, pois podem “não ter freqüentemente o êxito 
em dizer às pessoas o que têm de pensar, mas surpreendente-
mente tem êxito ao dizer às pessoas sobre o que devem pensar.” 
(COHEN, 1966 apud BERELSON; JANOWITZ, 1966, p. 120).

A partir do conceito de agenda-setting, vale analisar como 
o agendamento temático é colocado tanto no Diário dos Campos 
quanto no Jornal da Manhã. Assim, pode-se ver quais são os 
assuntos mais frequentes nos dois jornais que pautam o debate 
público em Ponta Grossa. De George (1981, apud SOUSA,  2002) 
descreve a existência de três modelos explicativos da capacidade 
de estabelecimento das agendas temáticas: 

1) Modelo de conhecimento: parte da hipótese de que os 
consumidores da mídia conhecem os temas abordados, razão 
pela qual a mídia “determina”, em boa medida, o conhecimento e 
o debate público; 

2) Modelo de prioridade: parte da hipótese de que a hierar-
quização temática estabelecida pela comunicação social “deter-
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l mina” a forma como o público hierarquiza os temas na sua agen-
da, pressupondo-se que, assim, o público partilharia dos mesmos 
critérios de valorização dos acontecimentos e das ideias que os 
meios de comunicação propagam;

3) Modelos de itens salientes: é o intermédio dos outros 
dois e parte da hipótese de que o público confere maior ou me-
nor importância aos temas, em conformidade com a saliência (ou 
não) dos temas durante um determinado período de tempo, nos 
meios de comunicação social.

Outro conceito que envolve o agendamento midiático das 
notícias, trabalhado por Nelson Traquina, está ligado à capacidade 
da mídia em influenciar a projeção dos acontecimentos na 
opinião pública, confirmando seu importante papel na figuração 
da realidade social, isto é, “de um pseudo-ambiente fabricado 
e montado quase completamente a partir dos mass mídia.” 
(MCCOMBS E SHAW, 1977, p. 7).

A ideia central da agenda-setting diz que a mídia constrói 
uma representação da realidade. Porém, tal representação não 
determina o comportamento do indivíduo e sim orienta, levan-
do-o a tirar suas próprias conclusões. O conceito de agenda-
mento temático considera, ainda, que a mídia agenda, de forma 
intencional, os temas de debate público, dizendo sobre o que as 
pessoas devem pensar e, ao mesmo tempo, ocultando fatos que 
não sejam do respectivo interesse midiático. É aí que a política 
editorial do veículo também interfere, na produção dos agenda-
mentos, sendo oportuno sempre considerar o que é de interesse 
das empresas jornalísticas e/ou de algumas pessoas a que é 
apresentado o debate público.

orientações metodológicas

Os resultados da presente pesquisa resultam da coleta de 
dados da primeira página dos dois periódicos de circulação re-
gional, o DC e o JM. Foram desconsiderados elementos de textos 



75Uma “janela social”... pela primeira página do Diário dos Campos e do Jornal da Manhã

e imagens publicitárias. Classificaram-se as entradas a partir das 
variáveis que verificam o tipo de entrada, a localização na página, 
o tema, e os elementos selecionadores dentro do texto.

Os tipos de entradas analisados foram divididos em seis 
formatos, buscando-se verificar o referido grau de importância: 
manchete com foto, manchete sem foto, chamada com foto, cha-
mada sem foto, foto-legenda e chamada-título. Considera-se, as-
sim, manchete com foto as notícias de maior destaque acompa-
nhadas com uma foto, e manchete sem foto a notícia que não está 
acompanhada de foto. No caso, a foto principal da página passa 
a estar relacionada a uma chamada, sendo considerada chama-
da com foto. As demais entradas com textos que possuem títu-
lo representam as chamadas sem foto. Entradas que possuem 
apenas uma foto com uma legenda informativa são consideradas 
foto-legenda. As chamadas com apenas uma frase informativa, 
com indicação da página, são consideradas chamada-título. To-
das as indicações conceituais acima integram o Livro de Códigos 
do Núcleo de Pequisa em Mídia, Política e Atores Sociais.

Outro aspecto abordado na pesquisa é a visibilidade dos 
textos conforme a posição topográfica das entradas. O trabalho 
classificou a visibilidade de acordo com a primeira e segunda 
dobras. Considera-se, no mercado do produto jornal, o espaço 
da primeira dobra como o local de maior visibilidade do jornal, 
que vai do logotipo do periódico até a metade da capa. A segun-
da dobra, que em geral não possui tanta visibilidade, vai da par-
te da metade ao rodapé da primeira página. Para dimensionar o 
tamanho de tal visibilidade, mensurou-se o tamanho dos textos 
e imagens em centímetros quadrados.

Com base nos conceitos de Habermas (2006), a pesquisa 
analisa os tipos de fontes existentes nas chamadas de primeira 
página dos dois jornais (DC e JM), de acordo com a seguinte 
classificação: 

Lobista – é ouvido por defender grupos e interesses espe-
cíficos (a exemplo do empreiteiro da construção civil que defende 
investimentos em obras de infraestrutura);
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l Especialista – é ouvido por ter conhecimento científico ou 
profissional em determinada área (a exemplo de um engenheiro 
civil ou economista), quando consultado sobre a importância de 
investimentos em obras de infraestrutura.

Defensor de interesse público – é a fonte ouvida por defen-
der o interesse geral ou de grupos marginalizados (como exemplo, 
os representantes de famílias carentes desalojadas por obras de 
infraestrutura em determinada região);

Porta-voz de temas marginais – são os atores ouvidos por 
expressar opiniões sobre temas negligenciados e que não são, ha-
bitualmente, abordados no debate público (vale como exemplo a 
citação de fontes que discutem o impacto de obras de infraestru-
tura na manutenção de espécies animais e vegetais nativas de 
uma dada região);

Intelectual – fonte que, ao contrário dos lobistas e defen-
sores de interesse público, é ouvida por ter um reconhecimento 
público em algum campo do conhecimento. Em geral, os inte-
lectuais se posicionam declaradamente em favor dos interesses 
gerais, como, por exemplo, um escritor que fala sobre os impac-
tos do desenvolvimento urbano, relacionando-o com a falta de 
infraestrutura.

As fontes noticiosas foram analisadas a partir dos concei-
tos de Molotch e Lester (1993), e a pesquisa classificou as fontes 
das seguintes maneiras: 

Oficial ou habitual – representa instituições públicas ou 
privadas, não falando apenas em seu próprio nome, mas sim 
institucionalmente. Vale como exemplo o presidente da Federa-
ção dos Transportadores Rodoviários de Cargas, ao opinar sobre 
a necessidade de obras de infraestrutura;

Disruptiva social – representa opiniões expressas a partir 
de eventos ou crises sociais com algum tipo de confronto ou 
instabilidade social. Aqui, o fato social é maior do que a fonte 
que o expressa. Exemplo: um presidente de sindicato dos cami-
nhoneiros durante uma manifestação que interrompe o trânsito 
em uma rodovia;
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Outra – qualquer fonte que não seja representante oficial de 
órgãos públicos (diretos ou indiretos) e que não esteja promoven-
do nenhum confronto ou instabilidade social. Ou seja, trata-se 
de fonte da sociedade (organizada ou não) que fala em nome dela 
mesma ou de uma organização não ligada ao aparato estatal.

Outro aspecto é a abrangência dos assuntos das chama-
das da primeira página dos jornais, que a presente pesquisa 
analisa a partir de quatro variáveis: local, regional, nacional e 
internacional. As chamadas de abrangência local se referem 
a assuntos que estejam no âmbito de Ponta Grossa (exemplo: 
uma chamada do DC sobre o investimento do município em 
escolas). Considera-se de abrangência regional a chamada que 
está  relacionada a um assunto da região de Ponta Grossa e/ou 
também em nível estadual (exemplo: uma chamada do DC sobre 
previsões da safra agrícola paranaense de 2006/2007). Como 
chamada de abrangência nacional considera-se a que trata de 
assuntos com  relevância nacional (exemplo: o caso de uma cha-
mada do JM sobre o fim da greve dos Correios). E, por fim, a 
pesquisa classifica como abrangência internacional as chama-
das que possuem âmbito internacional, em geral com assuntos 
relacionados a outros países.

Sobre os conteúdos dos textos da primeira página, foram 
observadas variáveis para identificar o assunto ou tema da notí-
cia. Os temas foram previamente divididos em 13 categorias: 1) 
Pré-campanha eleitoral/política partidária, sobre pré-candida-
tos a prefeito ou organizações partidárias para as eleições; 2) Po-
lítico institucional, com temas envolvendo órgão federal, estadu-
al ou municipal; executivo, legislativo ou judiciário; e sociedade 
organizada; 3) Economia, de movimentos da Bolsa de Valores a 
produção agrícola, passando por salários e empregos; 4) Saúde, 
com casos que envolvem o sistema público de saúde, tais como 
a falta de atendimento ou melhoria da qualidade de serviço; 5) 
Educação, abrangendo tudo o que envolve a educação pública 
e privada, das séries inicias até o nível superior; 6) Atendimen-
to a carentes e minorias, que abrange políticas sociais, bolsas, 
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l distribuição de renda, políticas específicas para etnias, grupos 
culturais, homossexuais, etc.; 7) Infraestrutura, como obras 
de desenvolvimento urbano, crescimento industrial, transporte, 
moradia, vias urbanas, etc.; 8) Meio ambiente, que envolve ma-
nutenção, preservação ou devastação ambiental (como as desco-
bertas do impacto humano sobre o meio ambiente); 9) Violência 
e segurança, que abarca o crescimento da violência urbana, ín-
dices, casos isolados; sistemas penitenciários, investimento em 
segurança e combate ao crime; 10) Ético-moral, com temas que 
envolvem valores como corrupção, igualdade de direitos, compor-
tamento socialmente esperado, etc.; 11) Internacional, quando 
trata de assuntos entre o Brasil, suas entidades públicas ou pri-
vadas em relação a outros países ou apenas sobre outros países; 
12) Variedade e cultura, cujos temas envolvem estrelas da mídia 
de massa e produções culturais; 13) Esportes, com temas que 
envolvem esportistas, competições e entidades do esporte.

o que indicam as informações veiculadas na capa 
do Diário dos Campos e do Jornal da manhã?

1

Foram analisadas 75 edições do Diário dos Campos e 48 
edições do Jornal da Manhã. O DC publicou 942 chamadas du-
rante este período, com uma média de 12,6 chamadas por edi-
ção. Por sua vez, o JM publicou 671 chamadas, representando 
uma média de 13,7 chamadas na primeira página. O período de 
coleta de dados foi entre os meses de agosto e outubro de 2007. 
É importante ressaltar que a coleta de dados do JM não foi 
realizada junto com o DC, em 1o de agosto de 2007, mas, sim, 
no dia 2 de setembro de 20072. Isso se deve ao processo de tran-

1 2  O número inferior de edições analisadas do JM, comparativamente ao DC, deve-se ao 
fato de que a pesquisa considerou o período em que JM passou por uma reestruturação 
editorial. Em meados de 2007, foi adquirido por outro grupo empresarial, e passou a 
atuar com uma linha editorial diferenciada a partir do dia 2 de setembro de 2007.
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sição de proprietários, com e uma reformulação editorial pela 
que o jornal passou durante esse período. O fato de a coleta de 
dados do JM ter sido iniciada mais tarde que do DC não interfe-
re, entretanto, na pesquisa realizada sobre os dois periódicos, e 
tampouco a prejudica.

Em relação ao formato das entradas do DC, predomi-
nam as chamadas com fotos, numa frequência de 292, corres-
pondendo a 31,6% do total. Em segundo lugar está o formato 
chamada-título, com 283 entradas, o que equivale a 30,6% do 
total. Em terceiro estão as chamadas sem fotos, com 253 en-
tradas,  representando 27,4%. Em seguida estão as manchetes 
sem foto, com 44 entradas (4,8%); as manchetes com foto, com 
31 entradas (3,4%); e por último aparece a foto-legenda, com 21 
entradas (2,3% do total de entradas).

No JM, o formato predominante difere daquele do DC, uma 
vez que, com 297 entradas, totalizando 44,3%, o formato mais 
usado é a chamada sem foto. Em segundo lugar estão as chama-
das com foto, com 181 entradas (número equivalente a 27% do 
total). Em terceiro predomina a chamada-título, com 124 entra-
das, representando 18,5%. Na sequência, as manchetes sem foto, 
com 27 entradas (4%), e, por último, empatadas, as manchetes 
com foto e as fotos-legenda, com 21 entradas (3,1%).

Tabela 1 – Formatos (discursivos) no Diário dos Campos
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l Tabela 2 – Formatos (discursivos) no Jornal da Manhã

Outro aspecto analisado na pesquisa foi a visibilidade das 
entradas na primeira e segunda dobra dos jornais. O número de 
matérias que aparecem na primeira dobra do jornal é menor do 
que o na segunda, o que é justificado pelo destaque ocupado pe-
las entradas na primeira dobra, geralmente por manchetes com 
ou sem foto e chamadas com ou sem foto. No DC, 380 entra-
das (41,1%) aparecem na primeira dobra, enquanto na segunda 
dobra aparecem 544 entradas (58,9%). O JM aparece com 232 
entradas (34,6%) na primeira dobra e 439 entradas (65,4%) na 
segunda dobra.

A respeito da abrangência das entradas de primeira pági-
na dos periódicos, o DC  tem mais chamadas locais que o JM, 
com uma diferença de 20% a mais. Entretanto, o JM apresenta 
mais chamadas regionais que o DC, com uma diferença 14% 
superior. Já em relação às chamadas nacionais, praticamente 
não há diferença expressiva entre os dois jornais.

Tabela 3 – Dados sobre a abrangência do Diário dos Campos
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Tabela 4 – Dados sobre a abrangência do Jornal da Manhã

Em relação aos temas mais frequentes na primeira página, 
no DC o Esporte teve o maior destaque, com 155 entradas (16,8%). 
Depois, aparece Economia, com 128 entradas (13,6%), e, em 
seguida, Violência, com 11 entradas (12%). Em quarto lugar está 
o tema Infraestrutura, com 96 entradas (10,4%), e, na sequência, 
aparecem os temas Política institucional, com 95 entradas (10,3%), 
Saúde, com 51 entradas (5,5%), Variedades e cultura, com 48 
entradas (5,2%), Ético-moral, com 10 entradas (3,2%), Educação, 
com 29 entradas (3,1%), Atendimento ao carente e minorias, com 
24 entradas (2,6%), Meio ambiente, com 19 entradas, e por último, 
Internacional, com apenas 1 entrada (0,1%).

No JM, o predomínio temático também foi de Esportes, com 
137 entradas (20,4%). Empatados em segundo estão os temas 
Violência e Política institucional, com 73 entradas (10,9%). Em 
terceiro está Variedades e Cultura, com 70 entradas (10,4). Em 
seguida vêm as chamadas que tematizam: Infraestrutura, com 50 
entradas (7,5%); Economia, com 38 entradas (5,7%); Educação, 
com 36 entradas (5,4%); Saúde, com 33 entradas (4,9%); Pré-
eleitoral/Política partidária, com 15 entradas (2,2); Meio ambien-
te, com 14 entradas (2,1%); Ético-moral, com 5 entradas (0,7%); 
atendimento a carentes e minorias, com 4 entradas (4,6%), e, por 
fim, Internacional, com uma única entrada (0,1%).

Durante o período de coleta de dados, o DC apresentou 
características de agendamento temático hard-news, na medi-
da em que o referido periódico dá mais destaque a temas como 
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l violência, economia, política institucional e infraestrutura, tota-
lizando mais 46,3%. Por sua vez, o JM possui um agendamento 
temático soft-news, pois registra um predomínio dos temas es-
porte e Variedades/Cultura, totalizando 30,8%.

Tabela 5 – Frequência temática no Diário dos Campos e no Jornal da Manhã

Sobre o elemento selecionador da notícia, o que predomi-
na no período da coleta junto ao DC é a relevância, com 73,2%, 
totalizando 672 entradas. Em segundo, prevalece a magnitude, 
com 18,3%, totalizando 114 entradas. Em terceiro, com 18,1%, 
está o poder de elite, com 167 entradas. Empatados em quar-
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to lugar ficaram entretenimento e fatos negativos, com 7,8%, 
correspondendo a 72 entradas. Em seguida estão sequência ou 
suíte, com 52 entradas (0,7%); fatos positivos, com 46 entradas 
(5%); celebridade, com 13 entradas (1,4%); surpresa, com 11 
entradas (1,2%); e, por fim, agenda de comunicação, com ape-
nas 8 entradas (0,9%).

No JM também acontece o predomínio do fator relevância, 
com 85,1%, correspondendo a 571 entradas. Em segundo, mag-
nitude, com 17%, com 114 chamadas. Logo depois vem poder 
de elite, com 14,9%, equivalente a 100 entradas. Em seguida 
estão fatos positivos, com 36 entradas (5,4%); fatos negativos, 
com 34 entradas (5,1%); entretenimento e celebridades, com 21 
entradas (3,1%); surpresa, com 7 entradas (1,0%); e sequência 
ou suíte e agenda da comunicação, com 5 entradas (0,7%).

Tabela 6 – Elementos selecionadores do Diário dos Campos e do Jornal da Manhã
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l Os dois jornais (DC e JM) se apresentam, assim, muito 
semelhantes no que diz respeito aos elementos selecionadores. 
Ambos registram alta porcentagem em relevância, magnitude e 
poder de elite. Talvez, por serem de jornais locais/regionais, que 
circulam num mesmo cenário social (político, geoeconômico e 
cultural), ambos também atribuem a mesma importância aos 
elementos selecionadores de notícia.

A respeito dos tipos de fontes, no DC prevalece o lobista, 
com 10 entradas (1,1%), e em segundo vem a fonte especiali-
zada, com 9 entradas (0,6%). Em terceiro aparece a fonte inte-
lectual, com 4 entradas (0,4%). Sobre as origens das fontes, no 
DC predominam as fontes oficiais, com 29 entradas (3,1%), en-
quanto a disruptiva social aparece com apenas 0,1% do total.

Assim como no DC, o JM também apresenta um predomí-
nio da fonte lobista, com 7 entradas (1,1%). Em seguida vem o 
especialista e o intelectual, com 4 entradas (0,6%). E, semelhan-
te ao DC, a origem das fontes no JM indica a predominância 
de fontes oficiais, com 7 entradas (1,0%), seguida de disruptiva 
social, com apenas 2 entradas (0,3%).

Considerações finais

Em relação ao padrão de formatos, temas, elementos sele-
cionadores e abrangência, aspectos analisados na pesquisa dos 
dados coletados no segundo semestre de 2007, pode-se concluir 
que os dois jornais de maior circulação diária de Ponta Grossa, 
Diário dos Campos e Jornal da Manhã, apresentam característi-
cas muito semelhantes quando a leitura do produto jornalístico 
impresso toma por base a capa dos dois diários.

No que diz respeito aos formatos, tanto no DC como no 
JM, constata-se a predominância de Chamada com foto e Cha-
mada sem foto, embora não possam ser desconsideradas as pe-
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quenas porcentagens de manchetes com foto e manchetes sem 
fotos, pois elas podem ter um número baixo de frequência, se 
comparadas a outros formatos, mas têm maior destaque e vi-
sibilidade, por estarem localizadas na primeira dobra (metade 
superior do jornal), em média com tamanhos bem superiores.

Destacam-se, na primeira página do DC durante o período 
analisado, os temas Violência, Economia, Política institucional 
e Infraestrutura, que podem ser classificados como hardnews, 
enquanto no JM predominam os temas Esportes e Variedades/
Cultura, que são conceitualmente classificados como softnews. 
Tal diferença se dá entre os dois diários em função do tratamento 
dado às notícias por áreas temáticas.

Nos dois diários mais importantes dos Campos Gerais 
observa-se, ainda, o mesmo grau de importância atribuído aos 
elementos selecionadores, com destaque para o fator relevância,  
predominante na capa dos referidos jornais. Há, contudo, uma 
diferença relativamente grande em um aspecto: o Poder de elite, 
que no JM é 13% superior ao encontrado na capa do DC.

Os periódicos de Ponta Grossa se diferem ainda no fator 
abrangência: as matérias locais no DC encontram maior espaço 
e destaque editorial, a partir da capa, enquanto no JM registra-
se a preferência por chamadas de matérias com âmbito e enfo-
que regional. Em relação às matérias nacionais e internacionais, 
praticamente não há diferença de visibilidade nos dois jornais 
analisados, o que possibilita entender que o DC cede maior es-
paço a chamadas de capa sobre matérias voltadas à cidade de 
Ponta Grossa e o JM, um maior espaço a chamadas de capa de 
matérias que tratam da Região dos Campos Gerais.

Pelo fato de os dois diários analisados se caracterizarem 
como jornais de circulação local/regional, os enquadramentos 
editorias se assemelham bastante, ao menos quantitativamen-
te, em diversos aspectos, como se pode constatar em relação 
aos formatos e elementos selecionadores, embora mantenham 
algumas diferenças pontuais, como os temas e a abrangência.
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C í n t i a  X a v i e r 

A preSençA dAS fonteS nAS cApAS doS jornAiS 
diário dos campos e jornal da manhã

Introdução

O estudo sobre as fontes no jornalismo é um tema que 
vem sendo tratado com grande interesse em pesquisas recentes, 
especialmente porque a pluralidade de vozes é uma exigência do 
jornalismo na atualidade. Essa pluralidade pode melhor repre-
sentar os diferentes agentes/atores que participam no processo 
de construção da notícia. 

Os acontecimentos não são acompanhados na sua tota-
lidade pelo jornalista; para obter informações sobre os fatos, 
ele precisa das pessoas que acompanharam o processo. As 
fontes é que vão oferecer as versões de como o fato se desen-
rolou (PAILLET, 1986). Mesmo que esteja presente e observe o 
acontecimento, o jornalista ainda assim vai fazer uso de infor-
mantes, para que estes possam contar sua versão dos fatos que 
presenciaram. Para a consolidação de uma representação mais 
próxima da complexidade da sociedade é que se espera uma 
quantidade heterogênea de fontes.

É importante destacar que os jornalistas são profissionais 
que estão pressionados pelo horário de fechamento das edições e 
pela delimitação do espaço para produção no jornal. Não se pre-
tende discutir aqui o processo de produção da notícia, nem foram 
feitas observações para tanto. Mas o olhar sobre o que foi publica-
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l do revela alguns aspectos de como a informação foi produzida. O 
presente texto se dedica a observar a existência ou não de fontes 
nas chamadas de capa de dois jornais pesquisados: Diário dos 
Campos e Jornal da Manhã. O estudo apresenta os tipos e a ori-
gem das fontes que contribuem para a produção da notícia.

Um dos aspectos que podem ser apontados desde o início 
é que os jornais praticamente não apresentam fontes nas cha-
madas de capa. Essa condição se torna relevante, uma vez que 
muitas das chamadas de capa são construídas com uma estru-
tura textual muito próxima do lead da reportagem.

Verificar a existência de um número plural de vozes é um 
dos objetivos da presente observação. Os dados utilizados nesse 
artigo foram retirados de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de 
Pesquisas em Mídia e Política da UEPG, grupo que realiza um 
acompanhamento sistemático de alguns jornais de circulação 
local, estadual e nacional, a partir de uma metodologia quanti-
tativa, em que cerca de 30 pesquisadores participam. 

A pesquisa é realizada nos meses que compreendem os 
períodos eleitorais. Em 2007, foi realizado o acompanhamento 
mesmo sem ser ano eleitoral. O presente texto também apresen-
ta os resultados do acompanhamento realizado no período de 
agosto/outubro de 2008. O objetivo é possibilitar uma observa-
ção do comportamento da mídia nos períodos eleitorais e poder 
compará-lo em momentos sem eleição. A coleta foi realizada a 
partir de uma padronização de tabelas e livros de código, que 
possibilitaram uma amplitude qualitativa dos dados observados 
nos jornais.

Para o estudo proposto no presente texto foram observa-
dos os dados coletados sobre fonte no jornal Diário dos Campos 
e Jornal da Manhã, em 2007 e 2008. No DC, levaram-se em 
conta as informações de três meses de observação (agosto, se-
tembro e outubro de 2007), e no JM apenas dos meses de se-
tembro e outubro de 2007, quando o referido jornal iniciou uma 
nova fase, depois de uma reformulação editorial. Para efeito de 
comparação, são utilizadas somente as porcentagens e nunca 
números absolutos. No caso de 2008, foram coletados os três 
meses nos dois jornais: agosto, setembro e outubro.
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Numa análise inicial dos dados, pode-se perceber que a au-
sência de fontes nas chamadas de capa é um dado significativo. 
No Diário dos Campos, apenas 3,6% das chamadas de capa pos-
suem a indicação da fonte, a partir do ano de referência 2007. 
No caso do Jornal da Manhã, em 2,8% dos textos da capa a fonte 
aparece, também com referência a 2007. Já em 2008, há um 
acréscimo significativo da citação de fontes no DC, com 11,3%, e 
no JM também há um maior número, totalizando 5,4%.

Embora a falta de informantes presentes na primeira pá-
gina seja um número relevante, para a observação são tomadas 
como referência as informações sobre as fontes que aparecem 
na capa, que é um número bem inferior. A publicação das fontes 
nas capas dos jornais ganha significado maior, uma vez que, nas 
primeiras páginas está o resumo do que há de mais importante 
no jornal do dia. Elas dizem sobre quais fontes ganham destaque 
e como o jornal trabalha com o universo de informantes.  

Relação jornalista/fonte

Para entrar em contato com os acontecimentos, o jornalis-
ta depende da fonte, como já exposto. O contato entre jornalista 
e fonte é fator determinante na forma como o fato será relatado. 
“A fonte pode definir-se como agente que o jornalista observa e 
entrevista, no sentido de fornecimento de informação e sugestão 
noticiosa” (GANS, apud SANTOS, 2001, p. 95). O relacionamen-
to fonte/jornalista nem sempre é tranquilo e, em muitos casos, 
é cercado de tensionamentos, especialmente da fonte sobre o 
jornalista. 

Entre jornalistas e fontes se estabelece uma relação de (des)
confiança, baseada na necessidade que cada um tem do ou-
tro, e na qual o jornalista deve assegurar discrição. (MARTI-
NI, 2000, p. 55, tradução nossa).1 

1 “Entre periodistas y fuentes se establece una relación de (des)confianza, basada en 
la necesidad que cada uno tiene del otro, y en la que ele periodista debe asegurar 
discrecionalidad”.     
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l Outro aspecto que tensiona a relação jornalista/fonte são 
as relações de poder, e quanto maior e mais importante for a 
entidade que a fonte representa, maior vai ser a influência que 
esta última exerce sobre o jornalista: “[...] as negociações entre os 
jornalistas e as fontes são complexas e estão sujeitas também às 
relações de poder.” (MARTINI, 2000, p. 46, tradução nossa).2

Há fontes que, por sua influência e posição na hierarquia 
social, pressionam os jornalistas na orientação do relato dos fatos.

As fontes mais poderosas tentam estabelecer publicamente os 
seus símbolos e significados sobre os acontecimentos, de modo 
a justificar a autoridades das instituições a que pertencem. 
(SANTOS, 2001, p. 96). 

Os jornalistas também sofrem pressão dos editores sobre o 
tratamento com as fontes. Isso se deve ao fato de que o jornalista 
é quem faz a intermediação entre a fonte e os leitores (MARTINI, 
2000). É o jornalista quem vai apresentar o fato, trazer elementos 
de compreensão sobre os acontecimentos para o leitor. Na mesma 
medida, o jornalista não está sempre à procura de notícias; ao con-
trário, a notícia é que chega às redações. 

Se pensa que o jornalista vive à caça de notícias, quando na re-
alidade são as noticias, mais exatamente os acontecimentos ou 
os atores dos mesmos que buscam os jornalistas [...] (MARTINI, 
2000, p. 47, tradução nossa).3

A credibilidade das fontes tem peso fundamental para o 
jornalista. “A disponibilidade de fontes confiáveis, produtivas e 
acessíveis são as condições básicas para o desempenho da tare-
fa jornalística.” (MARTINI, 2000, p. 46, grifo da autora, tradução 
nossa).4 Dentro de suas rotinas produtivas, os jornalistas precisam 
rapidamente ter acesso a determinados contatos, que vão ofere-

2 “[...] las negociaciones entre los periodistas y las fuentes son complejas y están 
sujetas también a la relación del medio con los enclaves del poder”.
3   “Se piensa que el periodista vive a la caza de noticias, cuando en realidad son las 
noticias, más exactamente los acontecimientos o los actores de los mismos los que 
buscan a los periodistas [...]”
4 “La disponibilidad de fuentes confiables, productivas y acesibles son las condiciones 
básicas para el desempeño de la tarea periodística.”
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cer informações seguras sobre os acontecimentos. “Os jornalistas 
mais experientes, caso dos editores, têm uma agenda de contactos 
seguros, que passam a funcionar como fontes oficiais ou fidedig-
nas.” (SANTOS, 2001, p. 118-119).

Nesse aspecto, começa a se delimitar um tipo de fonte que é 
citada por praticamente todos os autores que pesquisam as fontes 
no jornalismo: a Oficial. As várias categorias de fontes feitas por 
autores como Jorge Pedro Sousa, Rogério Santos, Stella Martini, 
Mar de Fontcuberta e Patrick Charaudeau têm diferenças e parti-
cularidades, mas em alguma medida contemplam as fontes usu-
ais, credíveis, que são normalmente chamadas de oficiais ou mes-
mo institucionais. “O principal foco de investigação sobre fontes 
tem incidido nas instituições oficiais, em especial as do governo, 
devido à sua importância política.” (SANTOS, 2001, p. 96).

Diante da relação de tensionamento que existe entre jorna-
lista e fonte, de uma compreensão de que quanto maior é o poder 
e influência da fonte, mais influência ela vai exercer na abordagem 
dos assuntos, percebe-se que há explicações para a forma como 
as fontes acabam ganhando destaque nas coberturas. Na primeira 
página de jornal isso não seria diferente: quando as fontes apare-
cem nas chamadas, é porque são oficiais, institucionais, em sua 
maioria.

Fontes que ganham destaque

Para a coleta de dados, foi contemplada a tipologia da fonte 
a partir de Habermas (2006). Para o autor, o centro do sistema 
político consiste das instituições com as quais estamos fami-
liarizados: parlamento, corte, agências administrativas e gover-
no (HABERMAS, 2006, p. 415). O autor categoriza cinco tipos 
de fontes: Lobista, Especialista, Defensor de interesse público, 
Porta-voz de temas marginais e Intelectual. A categoria Outros 
foi criada para abranger citação de qualquer tipo de fonte que 
não se enquadre nas anteriores.

O tipo de fonte categorizado Lobista é reconhecido por 
defender grupos e interesses específicos, deixando claro os as-
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l pectos positivos do grupo que defende. O Especialista é ouvido 
por ter conhecimento científico ou profissional em determinada 
área. Já o Defensor de interesse público é aquela fonte que re-
presenta interesses representativos à sociedade. Os Porta-vozes 
de temas marginais são aqueles que pautam os problemas à 
margem da sociedade, mas ele – o informante – nem sempre 
está à margem. A fonte que tem maior presença nos jornais ob-
servados é o Lobista. 

Tanto o Diário dos Campos como o Jornal da Manhã dão 
destaque ao sujeito que defende interesses específicos. No DC, 
cerca de 30% das fontes que aparecem na capa são Lobistas, e 
no JM o número chega a quase 38%. Os números são referentes 
à coleta de 2007. Especialista aparece em 27% das chamadas 
com fontes no DC e em 21% no JM. Por fim, o Defensor de inte-
resse público tem destaque em 12% das chamadas observadas 
no DC e não aparece no JM. Já o Intelectual está ausente no DC 
e aparece em 21% dos itens coletados no JM.

Durante a observação dos dados, constatou-se que o jor-
nal DC contemplou quatro categorias de fontes, entre as seis 
possibilidades que a coleta apontava. Não há representação de 
Porta-voz de temas marginais e nem Intelectuais.  O JM também 
cita quatro categorias, deixando de lado Defensor do interesse 
público e Porta-voz de temas marginais. A partir dessas conside-
rações, é possível apontar que: alguns temas não são debatidos 
(pelo menos não na perspectiva de representar determinados 
atores) e não há contraposição com fontes que normalmente 
trariam uma opinião marginalizada ou negligenciada.

Complementação e comparação de resultados

Em relação aos tipos de fontes, foram feitas algumas altera-
ções no processo de coleta para o ano de 2008. Novamente foram 
classificadas as fontes como Lobista, Especialista, Defensor de in-
teresse público e Porta-voz de temas marginais. Retirou-se do pro-
cesso de coleta a classificação Intelectual – categoria presente no 
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original de Habermas –, por acabar sendo confundida com outras, 
como por exemplo, de forma mais significativa, com a categoria 
Especialista.

Observou-se, na coleta de 2008, novamente que os 
Lobistas são as fontes que mais aparecem nas capas dos jornais, 
apresentando um aumento significativo da porcentagem. No Diário 
dos Campos eles representam 75%, e no Jornal da Manhã, 82%. 

Apenas 11,5% (109 chamadas de 962 observadas, em nú-
meros absolutos) das chamadas de capa do DC fazem referência à 
fonte, e 5,4% no JM (51 chamadas de 941 observadas), podendo-se 
observar que o informante que defende grupos e interesses espe-
cíficos (Lobista) consegue pautar os dois jornais de forma bastante 
significativa.

No caso dos Especialistas, também com referência a 2008, 
estes aparecem apenas 7,3% no DC e 11,8% no JM.  Nos dois 
jornais, há uma queda significativa no uso de fontes Especialistas, 
em relação ao mesmo período de 2007. A queda maior foi no DC, 
que tinha 27%, do que no JM, que apresentou 21%.

O DC teve 4,6% de citações de Defensor de interesse público, 
um número bem menor do que o referente a 2007. Já o JM, que 
não tinha nenhuma citação de Defensor de interesse público em 
2007, apresentou 2%.

Por fim, em relação à tipologia das fontes de Habermas, é 
interessante destacar que o DC citou 4,6% de fontes Porta-voz de 
temas marginais, em 2008. Isso é significativo, uma vez que na 
coleta de 2007 não aparecia nenhuma citação. O JM, que em 2007 
não apresentou nenhuma citação de Porta-voz de temas margi-
nais, continuou não citando esse tipo de fontes na coleta referente 
a 2008.

Pelo menos nas capas, fica evidente que houve privilégio   
para as fontes que defendem determinados interesses. Houve uma 
melhora no processo de pluralização, uma vez que alguns tipos de 
fontes, como o Defensor de interesse público, passou a fazer parte 
das chamadas de capa. Por outro lado, tem-se a ausência de al-
guns atores sociais nas capas, em especial o Porta-voz de temas 
marginais.
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Os dados contemplaram também a origem das fontes 
quanto à informação fornecida, segundo a seguinte classificação: 
Oficial-habitual, Disruptiva social e Cidadão individualizado. 

Foram classificadas como fontes Oficiais os informantes 
que representavam as instituições públicas ou privadas que esta-
vam sendo noticiadas. Como exemplo de fonte Oficial há a man-
chete do dia 15 de setembro de 2007, em que o prefeito de Ponta 
Grossa, Pedro Wosgrau Filho, faz propaganda da Prefeitura no 
que se refere à saúde:

Fonte: Diário dos Campos

É possível observar que, mesmo respondendo pela gestão do 
município, o prefeito conseguiu pautar o jornal a partir de proje-
ções que ainda não haviam sido concretizadas. Importante desta-
car que o jornal datava do aniversário de Ponta Grossa. Além disso, 
não trouxe nenhuma outra fonte para contrapor à posição oficial.

Das fontes que apareceram nas capas do DC, quase 88% 
foram classificadas como fontes Oficiais. Em alguns casos, a 
oficialidade recebia destaque ainda maior, chegando a pautar a 
manchete do jornal, como é o caso do exemplo acima. Por vezes, a 
oficialidade do texto não é tão declarada como o citado, mas é pos-
sível perceber a preocupação do jornal em ouvir a fonte oficial, es-
pecialmente em dar destaque à fonte na chamada de capa. Ainda 



95A presença das fontes nas capas dos jornais Diário dos Campos e Jornal da Manhã

em relação ao DC, outro exemplo pode 
ser apresentado ao lado, datado do dia 
18 de setembro de 2007, ouvido o pre-
sidente da Câmara Municipal, vereador 
Valfredo Laco Dzázio:

No caso do JM, a oficialidade é 
menor cerca de 37%, sendo relevante o 
uso de fontes classificadas como Outros 
(52%). Nessa categoria são enquadradas 
as fontes que não representam institui-
ções, não estão ligadas ao Estado, por 
falarem em seu próprio nome ou da so-
ciedade civil organizada.

No cruzamento dos dados sobre 
fontes oficiais, pode-se verificar que, no 
DC, cerca de 35% das fontes oficiais eram 
Lobistas, ao passo que, no JM, o número sobe para 71%. Tem-se aí 
um uso maior de fontes Lobistas, defendendo instituições públicas 
ou privadas, nas capas dos jornais.

novos dados e comparação

Em relação a 2008, não há grandes alterações na origem 
de fontes entre os jornais, nas citações das primeiras páginas. A 
fonte Oficial-habitual continua sendo a que mais se apresenta 
nos jornais: no caso do DC, ela se mantém praticamente igual a 
2007, com 83,5%. No JM, os dados apresentaram um aumento 
significativo, crescendo de 37% para 86%. É necessário desta-
car que, na coleta de 2008, desapareceu a categoria Outros, 
o que talvez tenha obrigado os pesquisadores a enquadrar as 
fontes numa das três categorias apresentadas.

O exemplo a seguir é a manchete do jornal Diário dos Cam-
pos do dia 17 de setembro de 2008, que confirma o uso de fon-
te Oficial-habitual. Os exemplos aqui expostos, dos dois anos, 

Fonte: Diário dos Campos
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l são bastante semelhantes. Nos dois casos, apresentam-se como 
manchetes e dão espaço a uma fonte Oficial, em que se promete 
determinado benefício. No caso a seguir, o ministro é quem dá 
força ao conteúdo exposto, e acredita-se não haver qualquer ou-
tra fonte que pudesse causar maior impacto. 

Fonte: Diário dos Campos

Outro exemplo de fonte Oficial-habitual é do Jornal da 
Manhã de 13 de agosto de 2008, em que a presença do vice-
governador acaba por referendar a importância de um evento a 
ser exibido na primeira página do jornal.

Fonte: Jornal da Manhã
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A manchete do Jornal da Manhã de 14 de agosto de 2008 
oferece mais uma notícia com o uso de fonte classificada Oficial 
na capa. É possível ver a menção da fonte Oficial em “os dados 
foram divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior”.

Fonte: Jornal da Manhã

Para as fontes com classificação Disruptiva social, os dois 
jornais dão espaço praticamente insignificante na primeira pá-
gina. Enquanto atinge a 1,8% das chamadas de capa no DC, no 
JM as fontes Disruptivas são citadas em 3,9% das vezes. Por 
fim, as fontes Cidadão individualizado atinge 14,7% no DC e 
9,8% no JM. Essa classificação refere-se ao cidadão que fala por 
si mesmo, individualmente, não representando nenhum grupo 
social enquanto se expressa.

Tematização das fontes

Outro aspecto pesquisado na coleta se deteve na temá-
tica de cada uma das chamadas de primeira. As mais comuns 
são Pré-campanha, no caso da coleta de 2007 e campanha em 
2008. Ainda há temas como: Infra-estrutura urbana, Educação, 
Saúde, Minorias, Meio ambiente, Violência, Variedades, Espor-
tes e Economia.
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l Quando o tema da chamada tinha relação com Pré-campa-
nha ou característica Política partidária, o JM apresentou fontes 
divididas entre Lobistas e Outros. Por sua vez, o DC apenas repre-
sentou a categoria Outro. No JM, os casos em que as fontes repre-
sentavam algum tipo de instituição, seja pública ou entidade civil 
organizada (caracterizados no estudo como Político- -institucional), 
os Lobistas levam pequena vantagem em relação à categoria Ou-
tros: 60% contra 40%. Esses dados são relativos à coleta de 2007.

Para o tema Educação, o DC dividiu suas fontes em Espe-
cialistas e Outros. Assim, o Lobista não conseguiu pautar o tema 
nesse jornal. Já no JM, a divisão é uniforme, porém entre Lobistas 
e Intelectuais.

Em Infraestrutura urbana, os Lobistas mais uma vez apa-
recem pautando quase 67% das chamadas com fontes no JM. No 
outro jornal, DC, quase 43% das chamadas sobre infraestrutura 
urbana têm o Lobista como fonte. 

Considerações finais

As observações feitas no presente trabalho dizem respeito a 
alguns aspectos da coleta de dados, cuja análise foi mais especifi-
camente orientada a levar em conta a apresentação das fontes na 
capa nos dois jornais objetos da pesquisa. Na maior parte das ve-
zes, os jornais Diário dos Campos e Jornal da Manhã não citam as 
fontes na capa. Uma provável causa para isso é a necessidade de 
o editor sintetizar, na chamada, todas as informações relevantes, 
não sobrando espaço para publicar quem forneceu a informação. 

No entanto, o que deve ser levado em conta, apesar da baixa 
presença de fontes nas capas dos jornais, é que, ainda assim, elas 
representam a concepção de jornalismo que pauta os dois jornais 
locais observados. Há uma forte tendência a se utilizar como fon-
te os chamados Lobistas, em situações oficiais, o que demonstra 
que os jornais dão mais espaço aos assuntos oficiais, e quando os 
assuntos não são oficiais, os jornais ouvem os diretamente interes-
sados em defender certos posicionamentos.
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Naturalmente, a simples sistematização das fontes que estão 
presentes nas capas dos jornais não revela a condição de produção 
das notícias representadas no estudo. Porém, oferecem contribui-
ção a respeito de como as fontes conseguem pautar os jornais.

Importante entender que fontes não são sujeitos desinteres-
sados, que apenas fornecem informações ao jornalista. Há interes-
ses na forma como essas informações chegam ao jornal. No jogo 
de forças do campo midiático, os informantes (em especial os Lo-
bistas) se destacam, conseguindo pautar os jornais. Cabe aos que 
mediam os discursos presentes na construção da notícia balance-
ar os diferentes interesses.

Outro aspecto relevante é que os dados sobre o uso de fontes 
chamadas Oficiais e Institucionais nas capas dos jornais reforçam 
a abordagem das referências teóricas, que apontam para isso: a 
existência de um jogo de forças, na qual as fontes Oficias ganham 
destaque pelo poder que exercem, quer porque o jornalista nelas 
confia, quer pela pressão exercida pela fonte para fornecer sua ver-
são sobre os fatos ou, ainda, porque fazem parte do rol de infor-
mantes a que o jornalista tem acesso mais rápido. O poder exerci-
do por fontes mais influentes pode ser uma resposta aos tipos de 
fontes apresentadas na primeira página.

O acompanhamento de dois anos, 2007 e 2008  – um ano 
sem eleição e o outro com eleições municipais –, oferece alguns 
dados interessantes e pode sugestionar algumas questões. O pri-
meiro dado a ser destacado é o aumento do número de fontes cita-
das nas chamadas de capa no ano de 2008 em relação ao mesmo 
período de 2007, nos dois jornais. Pode-se perguntar se o período 
de eleições foi determinante para o aumento no número de fontes 
citadas. O acompanhamento sistemático, como é o do grupo Mídia 
e Política, pode ajudar a perceber uma tendência nesse caso. Outro 
questionamento que pode ser levantado, então, diz respeito a uma 
provável influência da política no jornais impressos.

Por enquanto, o que pode ser confirmado é o poder exercido 
pelas fontes oficiais, que nos dois períodos e nos dois jornais apon-
tam para uma continuidade e até aumento dos informantes com 
essas características. As fontes Oficias dominam as capas dos 
dois jornais ponta-grossenses.
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 A n a  P a u l a  M e n d e s

eStrAtégiAS de viSibilidAde 
nAS eleiçõeS de 2006

ANáLISE DA COBERTURA JORNALÍSTICA DO 
DiáRiO DOS CAMPOS E DO DiáRiO DO NORTE1

Breve introdução ao tema

A partir de meados do século XX, o Brasil importa da im-
prensa norte-americana o ideal de objetividade e imparcialidade 
jornalística. A então imprensa partidária, que predominava nos 
séculos anteriores, abandona suas posições ideológicas e passa 
a fazer uso do discurso “imparcial”. É claro que essa transição 
não foi desinteressada. A nova estrutura mostrava-se financeira-
mente mais rentável para os donos dos meios de comunicação. 
Com essa mudança de postura da imprensa, novas mudanças 
acabam por vir. As notícias passam a ser construídas não mais 
a partir do interesse ideológico dos grupos, mas a partir dos 
chamados critérios de noticiabilidade.

As notícias, de modo geral, passam a obedecer aos se-

1  Texto feito a partir de trabalho realizado no Programa de Iniciação Científica CNPq-
UEPG (PIBIC), no período de agosto de 2006 a julho de 2007.
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l guintes critérios, segundo Stella Martini (2000): novidade, im-
previsibilidade, evolução, importância e gravidade, proximidade 
geográfica, magnitude, hierarquia dos personagens envolvidos 
e deslocamento. Mário Erbolato (2001) acrescenta outros cri-
térios, tais como: humor, rivalidade, utilidade, culto de heróis, 
confidências, entre outros. Porém, durante os períodos de cam-
panha eleitoral, é possível notar uma clara mudança em relação 
aos ‘critérios de noticiabilidade’.

O presente trabalho, a partir da análise dos jornais Diário 
dos Campos (DC) e Diário do Norte (DN), no período de 1o/8/2006 
até 31/10/2006, procura analisar o que foi noticiado no período 
eleitoral e verificar se essas notícias seguiam os critérios de 
noticiabilidade ou constituíam simplesmente uma estratégia 
das assessorias de campanha dos candidatos para pautar os 
diários. Confira, abaixo, os principais indicadores do processo 
de disputa por visibilidade registrados no período eleitoral 
analisado.

Eleições ao governo do Estado: análise do 
Diário dos Campos no período eleitoral 2006

A primeira observação a se fazer sobre a cobertura feita 
pelo DC no período eleitoral é a pouca visibilidade das eleições em 
geral. Na primeira página do diário, durante o primeiro e segundo 
turno, apenas 12,2% das matérias tratavam das eleições. Grande 
parte das notícias (32,3%) referia-se a variedades e esportes. Em 
relação à cobertura das eleições para governador, 91,4% dessas 
matérias restringiam-se ao tema campanha eleitoral (pesquisa, 
corrida eleitoral, organização da campanha e agenda dos candi-
datos). Temas como política social, economia, violência e segu-
rança, meio ambiente e infra-estrutura, e política para esporte, 
lazer e cultura foram praticamente inexistentes nas matérias so-
bre as eleições.
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Também é interessante notar o enquadramento dado às 
matérias eleitorais: 66,2% eram Episódicas (matéria que se res-
tringe a relatar os acontecimentos da campanha, notícias majo-
ritariamente descritivas e sem profundidade) e 18,4% eram no 
formato Corrida de cavalos (matérias que simplesmente relatam 
os resultados das pesquisas eleitorais). Apenas 10,4% das ma-
térias sobre a campanha no DC eram Temáticas (matéria que 
procura interpretar as posições e propostas dos candidatos, 
contextualizando os assuntos da campanha eleitoral), e 5% Per-
sonalista (matérias que enfatizam a vida dos candidatos, dei-
xando de lado o aspecto político).

A partir desses dados, pode-se perceber a estratégia das 
assessorias de comunicação dos candidatos ao Governo do Es-
tado ao enviar releases sobre a campanha eleitoral, na tentativa 
de pautar os eventos, visitas e inaugurações realizadas pelos 
candidatos.

Analisando-se os títulos das matérias do DC, pode-se per-
ceber certo grau de influência dos releases na pauta dos diários. 
No primeiro turno, a principal estratégia das assessorias foi no-
ticiar as visitas dos candidatos aos cargos executivos:

“Rubens faz carreata pelas ruas de Ponta Grossa” (DC,
5/9/2006)

“Requião visita bairros de Ponta Grossa” (DC, 5/9/2006)

“Arns e Gleisi reúnem lideranças em Irati” (DC, 5/9/2006)

Já no segundo turno, a principal estratégia utilizada pelas 
assessorias para dar visibilidade ao seu candidato foi a oficiali-
zação de apoios:

“Ana Lúcia vai com Requião” (DC, 5/10/2006)

“Beto Richa anuncia apoio a Osmar” (DC, 5/10/2006)

“Rangel também vai com pedetista” (DC, 5/10/2006)

“Requião ganha adesão do PRTB” (DC, 5/10/2006)
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l Eleições ao governo do Paraná: análise do 
Diário do norte no período eleitoral 2006

Assim como no diário ponta-grossense, a cobertura realiza-
da pelo jornal Diário do Norte, que circula na cidade de Maringá, 
também foi superficial. No periódico do norte paranaense, o tema 
eleição (tanto para governador quanto para presidente) foi ainda 
menos visível. Das matérias de capa do DN, apenas 7,5% esta-
vam relacionadas às eleições. Aqui, variedades e esportes tam-
bém ocupam o primeiro lugar, com 22,2% de recorrência. Logo 
em seguida está o tema violência e segurança, com 18,7%.

Também no DN, nas matérias sobre as eleições para o Go-
verno do Estado, predomina o tema campanha eleitoral (92,8%). 
É interessante notar que, neste diário, o enquadramento Episó-
dico predominou em 85,3% das matérias, enquanto o enquadra-
mento Corrida de cavalos obteve 8,5%, o Personalista 5,8% e o 
Temático 0,3%. No caso do Diário do Norte, é ainda mais explícita 
a tentativa das assessorias de comunicação em pautar o jornal.

Também aqui foram muito pautados: as visitas dos can-
didatos, principalmente à cidade de Maringá; as declarações de 
apoio, o fechamento de alianças e o apelo segmentado, tanto no 
primeiro quanto no segundo turno.

“Osmar defende produtores” (DN, 15/10/2006)

“Requião apóia Lula e Serra reforça Osmar” (DN, 24/10/2006)

“Em Maringá, Osmar faz apelo” (DN, 28/10/2006)

Tabela 1 – Enquadramento (matérias sobre os candidatos ao Governo do Paraná)
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o uso de releases

A cobertura feita pelos dois diários foi, possivelmente, 
baseada no uso de releases enviados pelas assessorias de 
comunicação dos candidatos. Porém, os releases não trabalham 
na lógica jornalística de busca do interesse público, mas 
priorizam a divulgação de um personagem. Segundo Leandro 
Marshall, no artigo Jornalismo transgênico (2001), o release é 
uma peça jornalística que, embora produzida majoritariamente 
por jornalistas, carrega em seu bojo a intenção intrínseca da 
promoção. Este misto de notícia-publicidade, produzida por 
assessorias de imprensa ou pela área de relações públicas, objetiva 
diretamente a busca da divulgação gratuita, em um espaço público, 
de determinados interesses privados. Pela sua própria natureza, 
o release nega a cartilha do jornalismo ao promover apenas uma 
espécie de face “comercial” da informação. A releasemania é um 
fenômeno marcante da imprensa contemporânea. A ideologia do 
neoliberalismo e do laissez faire ajuda a transformar as páginas 
dos jornais em vitrines comerciais, recheadas por releases. A 
invasão dos releases deve-se muito aos custos empresariais das 
empresas jornalísticas e à dinâmica do próprio newsmaking, que 
exigem redações enxutas e uma produção otimizada, com poucos 
custos e recursos.

É interessante notar que o uso de releases pela imprensa 
ponta-grossense não é um hábito novo. Já em 1996, na cober-
tura das eleições municipais, o jornal Diário da Manhã (DM) fez 
uso intenso dos releases, a ponto de um dos candidatos sentir-
-se prejudicado, como consta no artigo “Jogos e promessas na 
disputa política de 1996 em Ponta Grossa”, do livro Eleições Mi-
diáticas (GADINI, 2004, p. 41):

O candidato José Pencoski (PSC) entrou na Justiça contra 
o DM alegando que o jornal só dava espaço aos outros can-
didatos. O argumento de defesa do jornal, aceito pela repre-
sentação local do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foi que 
Pencoski não tinha espaço “porque não mandava releases”.
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l A cobertura das eleições para presidente nos dois 
diários analisados

Tanto no DC como no DN, o principal tema abordado nas 
matérias sobre as eleições para presidente foi a campanha elei-
toral em si (no DN, 76,3% das matérias sobre os presidenciáveis 
eram sobre a campanha, e no DC, 63,6%). Outros temas que 
estão diretamente ligados às eleições foram pouco visíveis, tais 
como: política social, violência e segurança, infraestrutura e meio 
ambiente. Nessa cobertura, também sobressaíram (em quanti-
dade) as notícias sobre as viagens realizadas pelos candidatos 
à presidência, as pesquisas eleitorais e a oficialização de apoios 
(principalmente nas matérias do segundo turno). Assim, os prin-
cipais enquadramentos foram: Episódico e Corrida de cavalos.

Tabela 2 – Quadro comparativo do enquadramento (matéria sobre os presidenciáveis)

A análise de alguns títulos possibilita constatar a força 
dos enquadramentos Episódico e Corrida de cavalos:

“Alckmin em Ponta Grossa no dia 17” (DC, 4/8/2006)

“Lula confirma presença em evento da FACIAP” (DN, 9/8/
2006)

“Lula chega a 51,4% em pesquisa” (DC, 30/8/2006)

“Lula tem 20% de vantagem” (DN, 30/8/2006)

“Pessuti anuncia apoio a Lula” (DC, 10/10/2006)

“Requião apóia Lula e Serra reforça Osmar” (DN,
24/10/2006)
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Estratégias dos candidatos com maior intenção de 
voto

Ao traçar um paralelo entre a campanha de Requião e 
Lula, pode-se perceber que ambos fizeram uso da posição estra-
tégica (candidato à reeleição e atual governante) para conseguir 
uma maior visibilidade midiática. No caso de Lula, a estratégia 
foi eficiente, visto que nos dois diários ele apareceu com uma 
frequência bem maior que o candidato Geraldo Alckmin. No DN, 
Lula é citado em 82,1% das matérias sobre as eleições, enquan-
to Alckmin (segundo candidato em intenção de voto) aparece 
com 54,9% de citação. No DC, essa diferença é ainda maior. 
Lula aparece em 87,9% das matérias, enquanto Geraldo Alck-
min é citado em 52,4%. Já em relação às eleições ao Governo 
do Paraná, pode-se dizer que esta estratégia de visibilidade não 
foi eficiente. Nos dois diários, a diferença de visibilidade entre 
Requião e Osmar Dias foi pequena. No DN, Requião aparece 
em 67,9% das matérias, enquanto Osmar é citado em 58%. Já 
no DC, Requião aparece com 60,9% de citação e Osmar, com 
56,4% (diferença ainda menor).

É interessante notar que, do ponto de vista do leitor dos 
diários, o candidato à reeleição e o governante em exercício da 
função são um mesmo personagem. Segundo Antonio Rubim 
(1997, p. 15):

O expediente da reeleição propicia a singular situação de se 
conviver como um partícipe legitimado do processo que ocu-
pa dois papéis simultânea e ambiguamente em uma preocu-
pante duplicidade de candidato e governante. Esta dupla ex-
posição certamente introduz uma desigualdade, competitiva 
e de acionamento de recursos, não desprezível no processo 
eleitoral.

Assim, quando se tem uma foto de Lula ou Requião em 
exercício de suas funções, para o leitor trata-se mais do can-
didato à reeleição. Nesse sentido, é uma eficiente estratégia a 
inauguração de obras e a realização de eventos como governante 
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l (“Governador Requião vistoria obras”, DC, 1o/9/2006; “Gover-
nador Requião assina transmissão do governo”, DC, 5/9/2006). 
Trata-se de uma ação de visibilidade a mais para o personagem 
em questão.

outras estratégias dos candidatos a governador

Várias outras estratégias para conseguir visibilidade na 
imprensa foram utilizadas pelos candidatos. Roberto Requião 
recorreu intensamente a dois principais temas para pautar o 
diário ponta-grossense: criação do curso de Medicina e o Hos-
pital Regional. Durante o primeiro turno, o tema apareceu nas 
páginas do DC diversas vezes e em diferentes formatos, princi-
palmente em reportagens e colunas assinadas.

“Verba para o hospital” (DC, 6/8/2006)

“Requião volta a acenar com curso de Medicina” (DC, 16/8/
2006)

“Licitação do Hospital Regional será aberta na próxima terça” 
(DC, 18/8/2006)

“Curso de Medicina e Hospital Regional” (DC, 22/8/2006)

“Ainda sobre medicina” (DC, 22/8/2006)

“Secretários assinam edital do Hospital Regional” (DC, 22/
8/2006)

“Previsão” (DC, 23/8/2006)

“Medicina” (DC, 26/8/2006)

“Reparo” (DC, 26/8/2006)

Já o candidato Osmar Dias, nos dois diários, usou a crise 
na agricultura para conseguir apoio dos produtores rurais (além 
de visibilidade):
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“Osmar Dias visita Agroleite em Castro” (DC, 12/8/2006)

“Produtores pedem apoio a Osmar” (DC, 15/8/2006)

“Osmar reúne 1,5 mil pessoas em Irati” (Osmar visita Irati 
para falar sobre a agricultura) (DC, 29/9/2006)

“Para Osmar, Paraná errou na aftosa” (DN, 12/8/2006)

“Osmar defende produtores”  (DN, 15/10/2006).

outras estratégias dos candidatos a presidente

Outra estratégia usada pelo candidato Geraldo Alckmin 
para conquistar votos paranaenses e pautar a mídia foi fechar 
apoio com o prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB). O tema 
apareceu diversas vezes no DC entre os dias 20, 21 e 22 de 
setembro, aumentando o espaço de visibilidade de Alckmin e di-
minuindo substancialmente o espaço de Lula nos dias citados. 
No DN, o apoio também foi noticiado, mas com menos ênfase.

“Beto Richa na cidade” (DC, 20/9/2006)

“Beto Richa vem a PG pedir votos a Alckmin” (DC, 21/9/
2006)

“Richa aposta em “ efeito dossiê” para virar a eleição” (DC,
22/9/2006)

“Beto Richa intensificou campanha de Alckmin na cidade”
(DC, 22/9/2006)

“Prefeito Beto Richa vai apoiar Osmar Dias” (DN, 5/10/
2006).

Alckmin, ao se aliar ao candidato Osmar Dias, também 
utilizou a questão da crise na agricultura para ganhar visibili-
dade midiática:
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l “Agricultores fecham apoio a Osmar e Alckmin” (DC, 9/8/
2006)

“Alckmin vem a Curitiba e discute crise no campo” (DC, 17/
8/2006)

“Alckmin promete apoio à agricultura se for eleito” (DN, 15 e
16/10/2006)

O candidato do PT (Lula) acenou com outras propostas 
para pautar a mídia paranaense. Usou a criação da Universida-
de do Mercosul no Paraná e o ramal ferroviário na região para 
conquistar visibilidade. Mas a estratégia se mostrou pouco efi-
ciente, visto que apareceu poucas vezes nos diários analisados. 
Lula também usou, no exercício da função de presidente, a re-
forma ministerial para conquistar espaço.

Interferência da mídia no campo político e 
interferência da política no campo midiático

Como relata Antonio Albino Canelas Rubim, em seu ar-
tigo “Novas configurações das eleições na idade mídia” (2001), 
o campo midiático passa a interferir no campo político nas dé-
cadas de 1950 e 60, nos Estados Unidos. Este processo ocorre 
principalmente pela rápida expansão da televisão no país. Já 
em 1956, 99,6% dos lares norte-americanos assistem às con-
venções partidárias. Porém, no Brasil, esse processo não acon-
tece no mesmo ritmo, em função do governo militar instalado 
a partir de 1964. As relações entre mídia e política no Brasil só 
se tornam mais evidentes a partir do processo de redemocrati-
zação e das eleições presidenciais de 1989. Nesse processo de 
midiatização política, segundo Rubim (2001), o modo de se fazer 
campanha eleitoral também muda:
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Em 1960, ela se pautou pelos espaços geográficos, apesar 
das dificuldades: comícios, caravanas, contato direto marca-
ram a campanha de Jânio e Lott, além de notícias e inserções 
nas precárias mídias de então, dado que não havia horá-
rio eleitoral gratuito, apenas pago. Já em 1989, o horário 
eleitoral gratuito tornou-se a vedete e o eixo da campanha, 
associado às pesquisas, ao marketing e aos debates eleito-
rais. Os comícios, as passeatas, as caravanas, as carreatas e 
o contato direto também aconteceram, mas agora em outra 
conjunção de formatos e sentidos (RUBIM, 2001, p. 11)

É importante observar que o campo midiático, como um 
campo autônomo e com uma forma específica de funcionamen-
to, acaba impondo ao campo político sua lógica. Essa lógica de 
atuação dos profissionais, que partilham de hábitos próximos, é 
chamada por Nelson Traquina (2001) de “tribo jornalística”. Para 
dar conta de organizar os fatos cotidianamente, os jornalistas, 
segundo Gaye Tuchman, através da chamada rede informativa, 
criam um modo de ordenar o mundo social: 

Los medios informativos imponen cuidadosamente una es-
tructura al tiempo y al espacio para hacerse posible a ellos 
mismos la realización del trabajo cualquier día y la planifi-
cación del trabajo a lo largo de los días. (TUCHMAN, 1983, 
p. 54)

Essa estrutura de funcionamento do campo midiático é 
que impõe certas condições aos outros campos, entre eles o cam-
po político. Para Davys Sleman de Negreiros (2002), o processo 
de modernização, que inclui a ascensão da mídia no campo po-
lítico, gerou algumas transformações neste campo, tais como a 
personalização da política, a cientifização, o distanciamento dos 
partidos em relação aos cidadãos e a transformação do cidadão 
em espectador.

Por outro lado, a lógica de funcionamento do campo políti-
co também acaba impondo certas restrições ao campo midiático, 
como pôde ser observado nas constatações empíricas desta pes-
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l quisa. Como destaca Gerson Moreira Lima (1985, p. 17), em seu 
livro Releasemania:

À medida que se dificulta o acesso do jornalista ao cenário 
dos acontecimentos, há um aumento acentuado das informa-
ções prontas – press-release – expedidas, em sua maioria, por 
aqueles que detêm o poder econômico e político. E acrescen-
ta: O releasemania assume tal proporção nos dias atuais que 
muitos jornais encontrariam dificuldades em manter suas 
portas abertas se não pudessem contar com o material dis-
tribuído pelas assessorias de imprensa.

É nesse sentido que se pode dizer que o campo midiático, 
por uma série de motivos (restrições econômicas, dependência 
das fontes, pressão do tempo), esbarra em uma grande dificul-
dade: a dependência dos outros campos, ainda que se saiba que 
a mídia tem uma forma autônoma de funcionamento.

Apontamentos conclusivos

Em vista dos dados apresentados, é questionável se a co-
bertura das eleições de 2006 realizada pelo Diário dos Campos 
e pelo Diário do Norte foi realmente uma cobertura jornalística. 
Em que medida os critérios de noticiabilidade foram deixados de 
lado ao se utilizar os releases das assessorias dos candidatos?

É importante destacar que o campo jornalístico trabalha 
com uma série de restrições. Porém, a cobertura em época elei-
toral demanda maiores cuidados e atenções, principalmente 
porque os interesses políticos dos grupos que disputam espaço 
de representação se tornam uma variável de ação sistemática 
sobre a mídia. A apuração das informações é essencial, consi-
derando que o período eleitoral expressa um dos importantes 
momentos do exercício de cidadania (por meio do voto).

A cobertura realizada pelos dois diários analisados, além 
de superficial do ponto de vista da apuração e escolha de pautas 
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jornalísticas, se mostrou um pouco refém ou alvo das estraté-
gias dos candidatos. Isso porque, quando se tem uma cobertura 
pautada em releases, o candidato mais visível tende a ser aquele 
que consegue tornar sua agenda de campanha mais movimen-
tada. E essa lógica, obviamente, é bem mais publicitária que 
efetivamente jornalística.

Pode-se dizer, em síntese, que a cobertura realizada pe-
los dois diários analisados na pesquisa, ao se pautar mais pelo 
‘aproveitamento’ do material de divulgação da assessoria e me-
nos na escolha editorial de pautas próprias ou exclusivas, não 
forneceu ao eleitor dados que contribuíssem mais facilmente na 
análise e decisão do voto.
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D o a c i r  Q u a d r o s

mídiA impreSSA e AS eleiçõeS em curitibA

CONVERGêNCIAS E DISCREPâNCIAS ENTRE A 
COBERTURA ELEITORAL DA GAzETA DO POVO E A DE 

O ESTADO DO PARANá NAS ELEIÇÕES DE 2008

Introdução

Por meio da escrita impressa e do desenvolvimento das 
indústrias de mídia, a partir do século XV, novos meios de co-
municação passaram a converter informações e conteúdos sim-
bólicos em diferentes formatos com maior rapidez e facilidade 
(THOMPSON, 1998, p. 47-108).1 Surgiram com eles novas for-
mas de ação e de interação e novos tipos de relacionamentos 
sociais, que passaram a oferecer novas formas de ação à distân-
cia, permitindo dirigir nossa ação e observação a indivíduos e 
acontecimentos anteriormente dispersos no tempo e no espaço. 
Essas novas formas de ação e de interação apresentam caracte-

1  Como exemplos citamos especialmente a televisão, o jornal e o rádio, que são em-
pregados na produção e na transmissão de formas simbólicas para outras pessoas. 
Eles colocam-se como elementos materiais em que a informação ou o conteúdo sim-
bólico é fixado e transmitido do produtor para o receptor. Entre suas principais ca-
racterísticas estão a fixação da forma simbólica e a possibilidade de multiplicação de 
cópias de uma forma simbólica. Por meio deles é possível manter o distanciamento 
espaço-temporal e para manuseá-los é necessário habilidade, competência e formas 
de conhecimento (THOMPSON, 1998, p. 25-29). 
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l rísticas bem diferentes das interações face-a-face que prevalece-
ram, até então, na história humana.

Quando a única forma de interação disponível para a 
maioria das pessoas era face-a-face, quantas pessoas poderiam 
alguma vez interagir de fato com personalidades e lideranças 
políticas? Como, por sua vez, poderiam os líderes políticos apa-
recer em público senão diante de um número relativamente pe-
queno de indivíduos reunidos no mesmo local? Com o desen-
volvimento de novos meios de comunicação, ampliaram-se as 
possibilidades de novas interações – por exemplo, por meio da 
exposição regular de personalidades e líderes em jornais, no rá-
dio e na televisão (THOMPSON, 1998, p. 109-134). Antes do de-
senvolvimento da mídia, as lideranças políticas eram invisíveis 
para a maioria das pessoas e podiam restringir suas aparições 
públicas a grupos relativamente fechados em assembleias ou a 
pequenas reuniões. Todavia, isso não é mais possível, pois as 
lideranças políticas devem estar preparadas para adaptar suas 
atividades a um novo tipo de visibilidade, como também zelar 
pela administração da sua visibilidade tanto em períodos eleito-
rais quanto durante o mandato público.

Da mesma forma que o campo da mídia, o campo da po-
lítica também sofreu grandes transformações. O “breve século 
XX” reconheceu a necessidade da efetivação “real” da sociali-
zação política e a inauguração da democracia de massas pela 
extensão dos direitos individuais à sociedade como um todo, 
reunindo, próximo ao Estado, uma gama de novas situações e 
relacionamentos.2 Essa situação tornou o campo político mais 

2  Com a expressão “breve século XX” aludimos ao trabalho do historiador inglês Eric 
Hobsbawm (1995), ao traçar um panorama do século XX, por ele fixado entre os anos 
de 1914 e 1991. Para Hobsbawm houve três significativas transformações históricas 
no final do século XX, em comparação com o seu começo: 1) o declínio e a queda da 
Europa como centro de poder, riqueza, intelecto e da “civilização ocidental”; 2) as 
questões econômicas, a partir das atividades transnacionais, passaram a ser a uni-
dade operacional do mundo em vez das economias nacionais; 3) a desintegração de 
velhos padrões de relacionamento social humano em prol do individualismo associal 
(Idem, p. 23-25). 
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complexo, com o desenvolvimento de novas instituições políti-
cas e de novos rituais estritamente políticos – novos partidos 
políticos e eleições.

Na primeira metade do século XX, a formação da per-
cepção popular da política restringia-se aos partidos políticos 
concebidos como instituições centrais na vida política, atuando 
como representantes da sociedade na intermediação das rela-
ções sociais e políticas que se concretizavam entre o cidadão e o 
Estado. Os partidos políticos eram atores políticos, organizados 
a partir de certos propósitos elitistas, em outros casos classistas, 
e orientados em maior ou menor grau por uma ideologia políti-
ca, que controlava as demandas sociais, implementava soluções 
para os problemas da organização social por meio da elaboração 
de políticas públicas e agia diretamente na formação da opinião 
política e na preferência do eleitorado.

No decorrer da segunda metade do século XX, as posturas 
ideológicas dos partidos políticos foram atenuadas pelas trans-
formações tecnológicas, econômicas, sociais e políticas, que pro-
moveram a reestruturação do sistema de classes (BAQUERO, 
2000, p. 157). Os partidos de integração de massas, produtos 
de uma época de oposições de classes e de fortes estruturas 
religiosas, perderam espaço. Nesse contexto, os partidos políti-
cos passaram a abandonar qualquer desejo de enquadramento 
intelectual e moral das massas, e interessam-se exclusivamente 
pela vida eleitoral. Por um lado, a preocupação partidária com 
as contingências eleitorais achava-se bem distante das suas 
ambições políticas anteriores e, por outro lado, o declínio das 
clivagens sociais e religiosas precipitou os indivíduos a decidi-
rem sobre os assuntos políticos a partir da aptidão do dirigente 
político em dominar os elementos imponderáveis da política, e 
não mais a partir de seus interesses particulares de classe.

Nesse sentido, o voto tornou-se mais personalista, rela-
cionando-se às características pessoais do candidato. O voto 
ideológico, tão característico dos partidos de massas, entrou em 
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l declínio, ao passo que a decisão dos eleitores passou a ancorar-
-se em pessoas “confiáveis” (voto personalista), em que a deci-
são é tomada a partir dos atributos pessoais que compõem a 
personalidade do candidato ao cargo de representante público 
(MANIN, 1995). 

Incluem-se também outras características desse novo 
fenômeno político: a negociação entre governo e grupos de in-
teresse e a mensuração da vontade popular de acordo com a 
pesquisa de opinião, apresentando um eleitor flutuante em re-
lação às suas preferências políticas. Além desses elementos, 
observa-se no Brasil que as campanhas eleitorais – desenvol-
vidas por grandes partidos políticos para eleições majoritárias, 
em algumas das grandes cidades brasileiras nos últimos anos –, 
a fim de adaptarem-se à publicidade da mídia, priorizam a per-
sonalização do processo político em detrimento das propostas 
programáticas e da imagem partidária.  

Para determinar empiricamente as relações da mídia com 
a política, uma série de estudos na área da Comunicação Políti-
ca centrou seus esforços nos processos eleitorais; em particular, 
no caso do Brasil, após a retomada das eleições diretas para 
presidente da República, em 1989, as eleições passaram a ser 
analisadas com maior profundidade.3 

Dessa forma, vale ressaltar que essa incidência de estu-
dos da mídia e da política sobre processos eleitorais é recente, 
pois durante toda a década de 1970 e o início da década de 
1980 as pesquisas estavam, na sua grande maioria, voltadas 
para a análise das políticas do Estado em relação aos meios de 
comunicação. Rubim e Azevedo (1998) referem-se a esse período 
como a “pré-história” dos estudos sobre a mídia e a política, em 
que a prioridade era investigar a articulação entre comunicação 

3  Para maiores informações sobre os estudos desenvolvidos no Brasil acerca das re-
lações entre mídia e eleições, em especial nas escolhas presidenciais de 1989, 1994, 
1998 e 2002, indicamos a leitura do artigo “O ‘estado da arte’ dos estudos sobre 
mídias e eleições presidenciais de 1989 a 2002”, de Leandro Colling (2007). 
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e regimes autoritários, classes dominantes e setores subalter-
nos (RUBIM & AZEVEDO, 1998, p. 190).

Na área da Comunicação Política agrupam-se diversas li-
nhas temáticas, das quais, a partir de alguns estudos paradig-
máticos sobre a literatura brasileira na área, destacamos três. 
A primeira linha temática refere-se à “recepção eleitoral”, procu-
rando compreender a participação política por meio de teorias e 
instrumentais metodológicos como entrevistas e grupos focais, 
que, por sua vez, fundamentam-se na análise da recepção das 
mensagens políticas transmitidas na mídia. Essa linha temática 
preocupa-se em compreender qual é o sentido de o eleitor “estar 
informado” para fazer sua escolha em um processo eleitoral e 
como ele recebe a mensagem política transmitida pela mídia.

A outra linha denominamos “estudos de persuasão elei-
toral”. Os estudos que a integram empenham-se em investigar 
os atores políticos – neste caso, candidatos e partidos – como 
produtores ou elaboradores das mensagens políticas transmi-
tidas pela mídia. Variando de acordo com as questões que os 
motivam, esses estudos convergem na preocupação em exclusi-
vamente investigar a construção do discurso político na propa-
ganda política (seja o comercial político, seja o horário gratuito 
na televisão). Além disso, convergem na ênfase na construção do 
discurso político e não na sua eficácia ou em seu sucesso sobre 
o comportamento eleitoral – o que os isenta, de certa forma, de 
incluírem em suas investigações uma análise mais sistemática 
ou profunda do comportamento eleitoral, a partir da recepção 
das mensagens políticas pelos eleitores.

A terceira linha temática – em que se insere este traba-
lho – compreende estudos sobre a produção ou a construção 
da notícia política pelas indústrias jornalísticas a partir da sua 
organização do trabalho, da sua rotina de produção e da cultura 
profissional do jornalista. A relação da mídia com a política vis-
ta a partir do jornal impresso no Brasil apresenta-se como um 
tema em que há muito a pesquisar. 
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l De suas principais conclusões destaca-se o caráter par-
cial da cobertura jornalística da política. Geralmente se atribui 
tal parcialidade à manipulação editorial da notícia decorrente 
do desejo, da parte dos donos das empresas jornalísticas ou das 
elites políticas, de preservar os seus interesses políticos e econô-
micos. Já outros estudos consideram extremamente complexos 
os processos eleitorais para serem interpretados como influen-
ciados intencionalmente pelos jornalistas. A intencionalidade, 
ou a manipulação, do jornalismo na parcialidade de suas co-
berturas políticas, em um processo eleitoral, deve ser abordada 
considerando-se um contexto sociopolítico e econômico mais 
amplo, isto é, a partir do contexto da produção da notícia, sem  
reduzi-la à influência de fatores extrajornalísticos.

Grosso modo, reconhecemos que a notícia ou a informa-
ção produzida pelo jornal impresso “constrói” a realidade polí-
tica e, portanto, uma imprensa plural passa a ser um requisi-
to fundamental para a manutenção da democracia. Afinal, em 
uma democracia, o jornal impresso, além da televisão e do rádio, 
coloca-se, por um lado, como um caminho para cidadãos e re-
presentantes políticos divulgarem e fazerem públicos seus pro-
jetos, mensagens e temas para debate; por outro lado, o jornal 
impresso apresenta-se como o principal instrumento de acesso 
dos cidadãos às informações imprescindíveis para agir na esfera 
pública. Portanto, as investigações e pesquisas sobre o compor-
tamento da mídia na cobertura de assuntos políticos são salu-
tares para a manutenção da democracia.4

4  Anthony Downs (1999), ao procurar fornecer uma regra do comportamento políti-
co “generalizada” e “realista”, que compreenda tanto as ações dos cidadãos quanto 
as dos partidos políticos, grupos de interesse e governos que formam um sistema 
político democrático, enfatiza o papel fundamental da informação nas sociedades 
democráticas, o que implica diretamente a distribuição de poder em uma democra-
cia (Idem, p. 97).
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Metodologia

Na campanha para prefeito municipal de Curitiba de 
2008, acompanhamos a cobertura eleitoral, entre 1o de agosto 
e 5 de outubro, de dois jornais: a Gazeta do Povo (GP) e O Es-
tado do Paraná (OEP).5 O objetivo central da metodologia que 
adotamos é quantificar e comparar, entre os jornais impressos, 
as notícias publicadas sobre cada candidato, permitindo iden-
tificar as convergências e as discrepâncias no comportamento 
editorial de cada jornal.

No ano de 2008, a campanha pela sucessão na Prefeitura 
em Curitiba apresentou o candidato à reeleição Beto Richa, do 
Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), com grandes 
possibilidades de ganhar a eleição no primeiro turno, pois sua 
administração contava com alto índice de aprovação junto à po-
pulação da cidade. Na primeira pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) no mês de 
agosto, Richa alcançou 72% das intenções de voto, superando 
os 17% das intenções de votos que os demais candidatos, de 
oposição, possuíam. Esse quadro manteve-se estável até o final 
das eleições. 

Formaram o grupo de candidatos da oposição: Glei-
si Hoffmann (Partido dos Trabalhadores – PT), Carlos Moreira 
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB), Fábio 
Camargo (Partido Trabalhista Brasileiro – PTB), Maurício Fur-
tado (Partido Verde – PV), Bruno Meirinho (Partido Socialismo 
e Liberdade – PSOL), Ricardo Gomyde (Partido Comunista do 
Brasil – PCdoB), e Lauro Rodrigues (Partido dos Trabalhadores 
do Brasil – PTdoB). Para o acompanhamento da cobertura dos 
jornais, selecionamos os seguintes candidatos: Beto Richa (can-

5  Um especial agradecimento aos alunos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Mí-
dia e Eleições da Faculdade Internacional de Curitiba (Facinter) e da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), que tornaram possível fazermos o acompanhamento à 
cobertura eleitoral dos jornais locais.  
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l didato mandatário que concorreu à reeleição), Gleisi Hoffmannn 
(do PT, um dos partidos mais votados em Curitiba nas últimas 
eleições) e Carlos Moreira (que representava o grupo político do 
governo estadual do Paraná nas eleições de Curitiba).

A planilha de coleta de dados aplicada ao conteúdo diário 
de jornais de Curitiba consistiu em:

1. Identificar cada entrada por data e jornal, com a clas-
sificação das matérias de acordo com o número da página, o 
formato e seu posicionamento na página;

2. Analisar a visibilidade: número de citações ou de apa-
rições do nome dos candidatos em cada matéria. Essa variável 
possibilita identificar e quantificar o volume da cobertura de 
cada jornal para cada candidato;

3. Valência da matéria sobre cada candidato citado: positi-
va, negativa ou neutra. A publicação da agenda de campanha de 
dado candidato em uma matéria, de acordo com essa variável, 
permite classificar essa matéria como favorável à campanha do 
candidato, e, portanto, sua valência é positiva. Caso o conteúdo 
da material mostre-se não-favorável à campanha do candidato, 
a valência é negativa. São consideradas como neutras as maté-
rias em que há equilíbrio entre o negativo e positivo.

A cobertura geral dos jornais Gazeta do povo e 
o Estado do paraná

O primeiro resultado a que chegamos sobre a cobertura 
geral dos jornais é que, em 2008, a eleição municipal de Curiti-
ba não ocupou um grande volume de matérias nas edições dos 
jornais Gazeta do Povo (GP) e O Estado do Paraná (OEP). Para 
sabermos o volume entre a cobertura nos jornais, calculamos o 
espaço total ocupado pelas notícias sobre as eleições em cada 
jornal. O cálculo foi feito em centímetros quadrados e sobre as 
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matérias que citavam um ou mais dos candidatos que disputa-
ram as eleições. A Tabela 1 mostra o volume total na GP e em 
OEP:

Tabela 1 – Volume de cobertura dos jornais (em cm2)

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

A Tabela 1 mostra que a GP publicou, durante o período 
pesquisado, 679 matérias sobre as eleições municipais de Curi-
tiba, dedicando uma cobertura de 65,7 mil cm2, enquanto OEP 
publicou 322 matérias, com 32,6 mil cm2 de cobertura. A área 
em cm2 da cobertura desses jornais nas eleições de 2008 foi 
inferior à cobertura feita somente pela GP nas eleições de 2004, 
que dedicou, naquele ano, um volume de 99,3 mil cm2 – e isso 
somente no primeiro turno (CERVI; SOUZA, 2005). 

Assim, em 2008, a GP reduziu o volume de sua cobertura 
sobre as eleições municipais de Curitiba. Esse comportamento 
dos jornais locais pode ser explicado devido a acreditarem que a 
eleição municipal de 2008 estava decidida a favor do candidato 
à reeleição, como mostravam as pesquisas eleitorais no decorrer 
das eleições. 

Como se pode perceber na Tabela 2, em agosto o prefeito 
Beto Richa liderava a preferência dos eleitores. Nesta pesquisa 
realizada pelo Ibope, Richa alcançou 72% das intenções de voto, 
e o segundo colocado, 13% dos votos. Os números mantiveram- 
-se estáveis ao longo da campanha para o primeiro turno e mos-
travam que Richa venceria no primeiro turno.
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l Tabela 2 – Disputa eleitoral para a Prefeitura de Curitiba:
evolução das intenções de votos, 2008 (em %)

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

As pesquisas eleitorais feitas pelos institutos de pesquisa 
durante as eleições mostravam que, em Curitiba, o candidato à 
reeleição manteve a mesma vantagem obtida no início das elei-
ções. Na última pesquisa divulgada pelo Vox Populi, com 71% 
das intenções de voto, o prefeito foi novamente apontado como 
vencedor das eleições já no primeiro turno. A soma da pontuação 
de seus adversários chegava a apenas 18%. O Vox Populi também 
perguntou que avaliação o eleitor fazia da então atual gestão de 
Beto Richa. O resultado foi que 90% dos curitibanos aprovavam a 
administração do prefeito, enquanto 8% a desaprovavam. 

Portanto, de acordo com as intenções de voto dos eleitores 
curitibanos, a eleição estava decidida a favor do prefeito, e, de 
certa forma, esse contexto contribuiu para que os jornais GP e 
OEP não gerassem um grande volume de informações sobre as 
eleições, se comparado com a cobertura da GP nas eleições de 
2004.
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Quanto aos formatos das matérias publicadas nos jornais, 
houve um predomínio dos formatos “reportagens” e “colunas as-
sinadas”, tanto na GP como em OEP. O jornal GP publicou um 
total de 242 matérias no formato reportagem (informação), que 
equivalem a 35,6% de sua cobertura sobre as eleições; as colu-
nas assinadas (opinião) foram 248 matérias, o que corresponde 
a 36,5% na cobertura total sobre as eleições. Veja a Tabela 3, 
abaixo:

Tabela 3 – Formato das matérias na cobertura do jornal Gazeta do Povo

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

Os dados da Tabela 3 indicam que a GP apresentou uma 
cobertura mais equilibrada entre matérias informativas e matérias 
opinativas sobre as eleições 2008. Isso porque os porcentuais 
dos dois tipos de matérias foram quase idênticos – 35,6% e 
36,5%, respectivamente. Enquanto o formato reportagem remete 
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l a matérias que se colocam como relatos – o que implica um 
trabalho de campo combinando informação e interpretação –, 
as colunas assinadas apresentam-se como textos que misturam 
opinião e interpretação sobre dado fato – em que o jornalista 
responsável (o colunista) é responsável pela seção e assina o 
material publicado a partir de fontes de informações próprias 
que possui sobre a área em que atua.

Comportamento diferente teve a cobertura do jornal OEP, 
em que predominaram textos opinativos sobre os informativos. 
O formato reportagem obteve 60 matérias, ocupando 18,6% da 
sua cobertura total sobre as eleições municipais de Curitiba, 
ao passo que o formato coluna assinada obteve 227 matérias, 
o que corresponde a 70,5% da sua cobertura, como mostra a 
Tabela 4, a seguir.

Tabela 4 – Formato das matérias na cobertura do jornal O Estado do Paraná

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

O predomínio de matérias do tipo opinativo em relação 
ao formato coluna assinada no jornal OEP indica que o jornal 
procurou divulgar textos em que o jornalista (colunista) é res-
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ponsável pela seção e assina o material publicado. Os colunis-
tas dos jornais põem-se como colaboradores da linha editorial 
do jornal. Tal alinhamento entre o colunista e a linha editorial 
do jornal expressa o posicionamento ideológico do jornal sobre 
determinado assunto. Assim, o jornal OEP foi mais opinativo do 
que a GP. 

Outra conclusão é que o predomínio de entradas opinati-
vas no formato coluna assinada sugere que o jornal OEP, quan-
do deu visibilidade às eleições municipais de Curitiba, divulgou 
em seu espaço que não se poderia falar de outra coisa senão 
sobre política, como é caso da coluna política. 

A cobertura dos candidatos

Em primeiro lugar, evidenciou-se, na eleição 2008, um 
fenômeno característico das eleições anteriores em Curitiba: o 
grande volume de cobertura recebido pelo candidato mandatá- 
rio (na GP, com 59,4%, e em OEP, com 58,7%). Como veremos, 
os outros dois candidatos, que formavam o grupo da oposição, 
receberam uma cobertura nos jornais que não ultrapassou a 
casa dos 46%. A Tabela 5, a seguir, mostra a cobertura recebida 
pelo candidato Beto Richa:

Tabela 5 – Número de aparições do candidato Beto Richa

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR
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l Uma das explicações possíveis para o grande volume de 
cobertura para o candidato Beto Richa pode ser o fato de ele, 
como prefeito de Curitiba, ser citado em matérias não somente 
nos cadernos de política dos jornais, mas também nos cadernos 
de economia, de cidade e de coluna social. Portanto, o candidato 
Beto Richa teve a possibilidade de maior visibilidade em rela-
ção aos seus concorrentes devido a ocupar o cargo de prefeito 
da cidade. Outra explicação para esse fenômeno refere-se a um 
comportamento característico da cobertura jornalística verifi-
cado nas eleições anteriores em Curitiba e de outras cidades: 
a imprensa dá maior visibilidade aos candidatos que estão à 
frente nas pesquisas. Na Tabela 2 vimos que, de acordo com as 
pesquisas de intenção de voto, o candidato à reeleição esteve 
com a maioria esmagadora das intenções de voto dos eleitores 
de Curitiba.

Além de investigar a visibilidade do candidato, é neces-
sário também analisar como os candidatos foram tratados na 
cobertura dos jornais. Nas eleições de 2008, em Curitiba, ve-
rificou-se que no jornal GP houve um predomínio de entradas 
neutras (79,7%), um total de 11,9% de visibilidade positiva, e 
8,4% de visibilidade negativa para o candidato Beto Richa, como 
mostra a Tabela 6.

Por outro lado, o comportamento da cobertura do jornal 
OEP frente à visibilidade do candidato Beto Richa surpreendeu 
em sua benevolência, ao tratá-lo, de modo geral, positivamente 
(44,4%), o mesmo porcentual que a forma neutra (44,4%). Os 
dados da Tabela 6 sugerem que a cobertura da GP novamente 
foi mais equilibrada na campanha com o candidato Beto Richa, 
dando 7,1% de enquadramento positivo e 5% de enquadramen-
to negativo.

A candidata Gleisi Hoffmann, que ocupou durante toda  
a eleição o segundo lugar nas pesquisas de opinião, também 
ocupou posição semelhante no volume da cobertura dos jornais 
pesquisados.
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Tabela 6 – Valência do candidato Beto Richa na cobertura dos jornais

 
Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

Tabela 7 – Número de aparições da candidata Gleisi Hoffmann

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

No jornal GP, Gleisi Hoffmann teve um porcentual de 38% 
de visibilidade, e em OEP, 43,8%. Também como observado na 
cobertura dos jornais sobre o candidato Beto Richa, na cobertu-
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l ra da candidata houve um predomínio de entradas neutras: na 
GP, 83,7%, e em OEP, 51,1%. Confira a Tabela 8, abaixo:

Tabela 8 – Valencia da candidata Gleisi Hoffmann na cobertura dos jornais

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

Entretanto, o porcentual do enquadramento negativo da 
candidata nos dois jornais foi superior ao seu enquadramento 
positivo, como sugerem os dados da Tabela 8: na GP, 12,8%, 
e em OEP, 30,5%. Portanto, em ambos os jornais a candidata 
teve uma visibilidade desfavorável à sua campanha. Em parte, 
esse comportamento pode ser explicado devido à candidata es-
tar desde o início das eleições atrás do candidato à reeleição.

Inicialmente, esse mesmo comportamento dos dois jor-
nais a respeito da candidata Gleisi Hoffmann foi observado tam-
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bém em relação ao candidato Moreira. O volume da cobertura 
do candidato Moreira na GP atingiu 34,3%, e em OEP, 46%.

Tabela 9 – Número de aparições do candidato Moreira

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

Vale observar que, apesar de o candidato Moreira não ul-
trapassar 2% das intenções de voto nas pesquisas, como indica-
mos na Tabela 2, ele obteve um volume de cobertura expressiva 
nos dois jornais quando comparado o volume da sua cobertura 
com o da candidata Gleisi Hoffmann, como vimos na Tabela 7, 
que ficou em segundo lugar nas eleições, com 18% dos votos.

No caso do candidato Moreira, os dados apresentados aci-
ma permitem concluir que, em determinados casos, as apari-
ções dos candidatos nos jornais impressos não correspondem 
necessariamente às intenções de voto dos eleitores presentes 
nas pesquisas eleitorais. Portanto, os dados presentes na Ta-
bela 9 sugerem que os jornais impressos locais usam, além das 
intenções de voto dos eleitores, outros critérios para fazer a co-
bertura dos candidatos que disputam as eleições. 

Quanto ao enquadramento do candidato Moreira, obser-
vou-se o predomínio do enquadramento negativo com relação ao 
positivo, conforme a Tabela 10.
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l Tabela 10 – Valência do candidato Moreira na cobertura nos jornais 

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

Na cobertura da GP, houve um predomínio de entrada 
neutra (86,7%) para a campanha do candidato Moreira. Esse 
mesmo comportamento do jornal foi visto na cobertura da can-
didata Gleisi Hoffmann, como mostramos na Tabela 8. Entre-
tanto, no jornal OEP o enquadramento negativo (50,7%) supe-
rou inclusive as entradas neutras (39,9%). Isso quer dizer que 
o comportamento do jornal OEP quanto à campanha do can-
didato Moreira foi maciçamente negativo. Em primeiro lugar, o 
jornal concedeu um espaço relativamente alto na sua cobertura 
para um candidato que não alcançou 2% das intenções de voto 
dos eleitores. Enquanto Glesi Hoffmann, segunda colocada nas 
pesquisas e nas eleições, obteve 43,8% de aparição, o candi-
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dato Moreira obteve 46% de aparições no jornal, como mostra 
a Tabela 10. Em segundo lugar, apesar da grande visibilidade 
do candidato na cobertura do OEP, essa cobertura mostrou-se 
crítica, se não em relação ao candidato, pelos menos em relação 
à sua campanha. Veja a Tabela 11:
 
Tabela 11 – Valência do candidato Moreira no formato reportagem e coluna assinada

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia e Eleições – Facinter e UFPR

A Tabela 11 mostra que, na GP, o candidato Moreira re-
cebeu um número semelhante de aparições entre o formato re-
portagem (99) e coluna assinada (93). Contudo, na cobertura da 
GP, o enquadramento negativo para a sua campanha apresen-
tou, na reportagem, 14,2%, e na coluna assinada, 9,7%. Quan-
to ao OEP, os dados presentes na Tabela 11 mostram que o 
candidato Moreira obteve uma maior aparição na cobertura das 
matérias que compõem a coluna assinada (77) do que nas re-
portagens (37). Nas reportagens predominou o enquadramento 
positivo (24,3%), e nas colunas assinadas, em que o candidato 
obteve maior visibilidade, predominou o enquadramento negati-
vo (39%) sobre a sua campanha. 

Em parte, podemos explicar esse comportamento do OEP 
pelo fato de o jornal ter dispensado, em matérias opinativas (co-
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l lunas assinadas), grande parte do volume da sua cobertura so-
bre a campanha do candidato Moreira. Vimos, na Tabela 4, que 
a cobertura geral do OEP sobre as eleições seguiu este mesmo 
comportamento, de modo que o formato coluna assinada obteve 
227 matérias, o que corresponde a 70,5% da cobertura do jornal 
sobre as eleições. 

Ao adotar esse comportamento, como sugerimos ante-
riormente, o jornal OEP procurou divulgar matérias sobre as 
eleições no espaço do jornal em que o jornalista (o colunista) 
é responsável pela seção e assina o material publicado. Mas o 
OEP, ao adotar esse alinhamento com seus colunistas, de certo 
modo expressou o posicionamento ideológico do jornal sobre a 
campanha do candidato Moreira.

Conclusão

Com o objetivo principal de analisar a cobertura eleito-
ral dos jornais Gazeta do Povo e O Estado do Paraná, pudemos 
quantificar e comparar as matérias publicadas sobre os três 
principais candidatos que disputaram as eleições municipais de 
Curitiba em 2008. Identificamos algumas das convergências e 
discrepâncias no comportamento editorial de cada jornal pes-
quisado.

Em linhas gerais, pudemos concluir uma primeira conver-
gência entre o comportamento da cobertura dos jornais: a elei-
ção municipal para prefeito de Curitiba não ocupou um grande 
volume de matérias nas edições dos jornais Gazeta do Povo e O 
Estado do Paraná. Ainda que saibamos que esses veículos são 
de fulcral importância para os eleitores obterem informações 
necessárias para participarem das eleições, consideramos esse 
comportamento dos jornais locais como resultado do contexto 
político e administrativo em que a cidade estava inserido. As 
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pesquisas de intenção de voto e de aceitação da gestão do então 
prefeito mostravam que a eleição municipal de 2008 estava de-
cidida a favor do candidato à reeleição. Outra convergência en-
tre os editoriais dos jornais foi quanto ao formato das matérias 
relacionadas às eleições, em que houve um predomínio de ma-
térias no formato coluna assinada. O predomínio de matérias 
do tipo opinativas sobre as eleições nos jornais Gazeta do Povo 
e O Estado do Paraná indica que os jornais divulgaram matérias 
sobre as eleições, sobretudo O Estado do Paraná, no espaço do 
jornal em que não se poderia falar de outra coisa senão sobre 
política, como é caso da coluna política. 

Quanto às discrepâncias no comportamento da cobertura 
dos jornais no que se refere à cobertura geral, vimos que a Gaze-
ta do Povo apresentou uma cobertura mais equilibrada em rela-
ção a O Estado do Paraná, ao equilibrar as divulgações sobre as 
eleições de Curitiba entre matérias informativas (reportagem) e 
matérias opinativas (coluna assinada). Comportamento diferen-
te teve O Estado do Paraná, em que houve o predomínio expres-
sivo de textos opinativos, em detrimento de textos informativos.

Quanto à cobertura dos jornais sobre as campanhas dos 
candidatos, notamos outra convergência no que se refere ao 
grande volume de cobertura recebido pelo candidato manda-
tário: o candidato à reeleição foi citado em mais de 58% das 
matérias sobre as eleições nos dois jornais. Uma das explicações 
possíveis é o fato de ele, como prefeito de Curitiba, ser citado 
em matérias nos cadernos de economia, de cidade e de coluna 
social, em que passa a obter maior visibilidade em relação aos 
seus concorrentes. Outra explicação refere-se ao fato, observado 
em várias pesquisas, de a imprensa conceder maior visibilidade 
aos candidatos que estão à frente nas pesquisas. 

Outra convergência na cobertura dos jornais foi observa-
da na cobertura da campanha da candidata Gleisi Hoffmann, 
a qual ocupou, durante toda a eleição, o segundo lugar nas 
pesquisas de opinião e obteve posição semelhante no volume 
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l da cobertura dos jornais pesquisados. Uma terceira convergên-
cia esteve relacionada à cobertura da campanha do candidato 
Moreira: apesar de estar bem atrás nas pesquisas de intenção 
de voto, ele obteve, na cobertura dos jornais pesquisados, qua-
se o mesmo porcentual de visibilidade que a candidata Gleisi 
Hoffmann. Isso nos sugere que os jornais impressos locais em 
Curitiba não usaram somente os resultados das pesquisas de 
intenção de voto para distribuir a visibilidade dos candidatos em 
suas coberturas.

No quesito enquadramento, os jornais foram extremamente 
benevolentes com a campanha do candidato Beto Richa, ao 
dar um predomínio de enquadramento positivo ou neutro nas 
matérias em que o candidato era citado. O mesmo comportamento 
não ocorreu com a cobertura dos candidatos Gleisi Hoffmann e 
Moreira, sobretudo no jornal O Estado do Paraná. Esse jornal, 
ao adotar um comportamento mais opinativo, colocou-se como 
extremamente crítico das campanhas oposicionistas, devido 
ao alto índice de enquadramento negativo das campanhas em 
suas matérias. Em parte, explicamos esse comportamento como 
sendo resultado da alta concentração de matéria no formato 
coluna assinada, em que a opinião sobre a interpretação dos 
fatos relatados torna-se frequente.

Esses dados que apresentamos sobre o comportamento 
da impressa local de Curitiba contribuem para mostrar que as 
investigações e as pesquisas sobre o comportamento da mídia 
impressa, na cobertura de assuntos políticos, passam a ser 
importantes para a manutenção da democracia. Os vieses da 
cobertura dos jornais locais elucidados pela nossa pesquisa po-
dem ser explicados, embora não de maneira exclusiva, como 
resultantes da manipulação editorial da notícia, decorrente do 
desejo de preservar os interesses políticos e econômicos dos do-
nos das empresas jornalísticas ou das elites da cidade. 

Neste trabalho procuramos trilhar outro caminho para 
explicar o comportamento dos jornais: buscamos explicar as 
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convergências e as discrepâncias na cobertura dos jornais, ten-
do como ponto de partida o fato de que os processos eleitorais de 
Curitiba, como quaisquer outros, são extremamente complexos 
para serem interpretados como influenciados intencionalmente 
pelos jornalistas. 

Portanto, o caminho que trilhamos nesta pesquisa apon-
ta no sentido de que a intencionalidade, ou a manipulação, do 
jornalismo na parcialidade de suas coberturas políticas em um 
processo eleitoral deve ser estudada dentro de um contexto so-
ciopolítico e econômico mais amplo, como também, da organi-
zação do trabalho e da rotina de produção em que os jornalistas 
selecionam os fatos noticiáveis.
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E m e r s o n  U r i z z i  C e r v i
J o s i a n y  F i e d l e r  V i e i r a

A coberturA jornAlíSticA de blogS 
políticoS nAS eleiçõeS pArA A 

prefeiturA municipAl de curitibA em 2008

Introdução

A partir dos anos 90, os blogs tornam-se uma forma de co-
municação popular na internet e o estudo das eleições contem-
porâneas, do comportamento da imprensa e do público, ganha 
um novo elemento no século XXI – os blogs políticos. Podendo 
ser entendidos como uma extensão dos processos de comuni-
cação interpessoal, os blogs políticos apresentam o potencial de 
diversificar as fontes de informações sobre campanhas eleitorais 
entre os eleitores mais interessados no tema. É evidente que um 
dos limitadores desse processo é justamente o fato de os meios 
eletrônicos reproduzirem os processos de comunicação apenas 
entre os difusores de informações e a parcela do público que já 
é interessada no tema, sem que exista uma ampliação real da 
participação do público. É o efeito, definido por Norris, da pre-
gação para os já convertidos (NORRIS, 2003).  

Mesmo com as limitações inerentes às novas tecnologias, 
os blogs são considerados produtos de terceira fase do jornalis-
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mo, segundo a classificação de John Pavlik1 (apud QUADROS, 
2005). Eles são um produto exclusivo da rede mundial de com-
putadores, apresentam linguagem informal e uma forma de pu-
blicação apropriada, que os fez ganhar destaque na mídia como 
fonte de informação jornalística. 

Ganha destaque, também, no que diz respeito à participa-
ção dos blogs em debates e difusão de informações políticas, o 
fato de vários comentaristas políticos de mídias tradicionais te-
rem ‘migrado’ para a rede mundial – em especial com a abertura 
de blogs próprios. É o caso dos blogs aqui analisados. Em dois 
deles, os responsáveis são jornalistas que já atuam na imprensa 
diária convencional de Curitiba: Rogério Galindo, do Caixa Zero, 
e Zé Beto, do blog do Zé Beto. O terceiro, Política em Debate, 
é assinado pela equipe de jornalistas do Jornal do Estado, um 
periódico diário impresso, com circulação restrita à região me-
tropolitana de Curitiba. 

A história dos blogs demonstra que esse sistema de co-
municação está influenciando e transformando as rotinas das 
redações. O primeiro furo de reportagem de um blog, com reper-
cussão internacional, foi no dia 18 de janeiro de 1998, quan-
do o jornalista norte-americano Matt Drudge publicou, nesse 
veículo, o escândalo sexual envolvendo o então presidente Bill 
Clinton e a estagiária da Casa Branca Mônica Lewinsky, no seu 
diário drudgereport.com. Neste caso, a

[...] internet foi o meio usado para publicar as primeiras infor-
mações e rumores sobre a história de que Mônica Lewinsky, 
estagiária da Casa Branca, havia mantido relações sexuais 
com o presidente dos Estados Unidos. (QUADROS, 1999, p. 
1, tradução nossa).2

1  Segundo o autor, os jornais digitais podem ser enquadrados em três estágios: 
o primeiro seria a transposição da versão impressa para a internet; o segundo, a 
transposição e mais alguns conteúdos/produtos diferenciados do jornal impresso; e 
o terceiro seria um produto totalmente exclusivo para a internet.
2  Internet fue el medio usado para publicar las primeras informaciones y rumores 
sobre la historia de que Mónica Lewinsky, becaria de la Casa Blanca, había man-
tenido relaciones sexuales con el presidente de Estados Unidos (QUADROS, 1999, 
p. 1).
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Essa foi a primeira de muitas outras vezes que os blogs 
“furaram” a imprensa tradicional – em muitas das quais o tema 
noticiado no blog era diretamente relacionado à política ou dis-
puta eleitoral. 

No Brasil, o primeiro furo jornalístico do universo bloguei-
ro aconteceu em maio de 2001, quando o blog Catarro Verde 
(www.catarro.blogspot.com) divulgou que o discurso de renún-
cia do então senador Antônio Carlos Magalhães tinha sido pla-
giado de um discurso do ex-senador Afonso Arinos. A notícia 
foi divulgada no Catarro Verde no dia 5 de junho de 2001, pelo 
blogueiro Sergio Faria. 

Caralho! Descobri que nem mesmo no discurso de renúncia 
o ACM foi honesto: plagiou um discurso do Afonso Arinos, da 
antiga UDN, em que este pedia a renúncia de Getúlio Vargas 
após o famoso atentado a Carlos Lacerda na Rua Toneleros 
(RJ). O discurso está no livro/álbum Grandes Momentos do 
Parlamento Brasileiro (Senado, 1998, vol. 1, pg. 16 e CD cor-
respondente) e foi copiado sem que o pilantra citasse a fonte. 
Detalhe: a apresentação desse livro/álbum foi feita pelo pró-
prio ACM, em 98. Muita cara-de-pau. O plágio começa já no 
primeiro parágrafo do discurso de renúncia.

A comparação entre os dois discursos não foi publicada 
em nenhum veículo de comunicação convencional, embora esti-
vesse acessível aos jornalistas nos arquivos do Senado Federal.

A rapidez e facilidade de criar um blog tornou-se um fator 
importante para a proliferação de canais como esse. Atualmen-
te, a rede mundial de computadores passa por uma saturação 
destas páginas. São centenas de endereços que tratam desde 
assuntos pessoais a temas políticos. A seleção do que ler na 
internet passa, muitas vezes, pela credibilidade que o jornalista 
possui ou que já possuiu na mídia impressa. 

O posicionamento pessoal do blogueiro muitas vezes atrai os 
visitantes interessados em saber a opinião de determinado 
autor, fora das linhas tradicionais dos editoriais corporati-
vos. (PENTEADO; SANTOS; ARAÚJO, 2007, p. 3).
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Fonte: Faria (2001, on-line)

Dentro deste universo, o presente ensaio tem a finalidade 
de estudar a participação dos blogs de jornalistas políticos no 
quadro das eleições municipais para a Prefeitura da cidade de 
Curitiba no ano de 2008. Foram analisados os últimos 15 dias 
da campanha eleitoral, com foco no estudo das diferentes abor-
dagens presentes nos blogs Caixa Zero, Zé Beto, e Política em 
Debate. 

Antes, contudo, é necessário fazer uma contextualização 
da disputa eleitoral no município. Em Curitiba, em 2008, pre-
dominou a preferência pelo candidato à reeleição, Beto Richa 
(PSDB), durante todo o primeiro turno. Isso resultou na obten-
ção de maioria absoluta de votos (77,27%) do total de votos vá-
lidos) de Richa, dispensando-se o segundo turno neste municí-
pio.
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Quadro 2 – Resultados das eleições para prefeito em Curitiba (2008)

          Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A gestão de Beto Richa como prefeito teve início em 2004, 
quando ele foi eleito em segundo turno. Em 2008, ao ser reelei-
to no primeiro turno, com 77,2% dos votos válidos, apresentou 
uma das maiores votações entre capitais de estado brasileiras. 

Antes de 2004, no mandato 2001-2004, ele foi vice-prefei-
to da cidade. Richa candidatou-se pelo PSDB, apoiado por uma 
coligação de partidos de direita (como PP e DEM) e de centro-es-
querda (PDT e PPS), além de outros seis partidos nanicos. Tinha 
como principais partidos adversários o PT, que já havia levado 
as eleições a prefeito da cidade em 2000 e 2004 para o segundo 
turno, e o PMDB, partido do governador do Estado, Roberto Re-
quião, opositor declarado de Richa. 

Tanto o PMDB quanto o PT de Curitiba optaram por can-
didaturas novas e de políticos sem experiência em cargos eleti-
vos. Como candidata à Prefeitura, o PT lançou a presidente do 
diretório estadual do partido, Gleisi Hoffmann, que contava em 
seu currículo com uma votação expressiva para o Senado Fede-
ral em 2006, quando ficou na segundo colocação, sem ser eleita. 
Por sua vez, o PMDB lançou como candidato a prefeito o ex-rei-
tor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Carlos Moreira. 
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de um partido político. Tanto o PT quanto o PMDB ficaram mui-
to aquém das expectativas de desempenho eleitoral.

Gleisi Hoffmann, que se especulava ter as maiores chan-
ces de chegar ao segundo turno, ficou com 18,17% dos votos 
válidos para a Prefeitura, menos da metade do porcentual que 
ela havia obtido na capital do Estado, em 2006, na disputa ao 
Senado Federal. O candidato do PMDB, reitor Moreira, apresen-
tou um desempenho mais negativo ainda. Apesar do declarado 
apoio do governador do Estado, obteve apenas 1,9% dos votos 
válidos. Outros cinco candidatos a prefeito de Curitiba ficaram 
abaixo de 1% dos votos válidos, com praticamente nenhuma 
relevância do ponto de vista eleitoral. 

Esse cenário mostra certa manutenção da forma de dis-
puta durante todo o período eleitoral. A questão é saber se essa 
tendência de preferência pelo candidato à reeleição se refletiu na 
cobertura comentada feita pelos blogueiros políticos de Curitiba. 
Antes, apresentamos uma breve descrição histórica da relação 
entre blogs e cenários políticos. 

os blogs e a política

Após o episódio da renúncia do senador Antônio Carlos 
Magalhães, outro assunto fez os blogs conquistarem destaque 
no país, furando a imprensa tradicional – a crise do mensalão. 
Em 2005, a CPI dos Correios, divulgada pelo jornalista bloguei-
ro Ricardo Noblat, foi um dos fatos noticiados antes da grande 
imprensa.

A célebre frase de Francis Bacon “conhecimento é poder” 
é traduzida por Toffler (2001, p. 39) por “conhecimento é mu-
dança”. A ideia de que a imprensa de massa decide a informação 
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que o público deve ler, a imagem do gatekeeper3 – o guardião da 
informação –, não define mais o papel da imprensa do século 
XXI. Se determinado veículo de comunicação tradicional deci-
de não publicar uma matéria, pelo menos um site ou blog irá 
publicá-la (VIEIRA, 2007, p. 64).

Os políticos brasileiros só passaram a perceber a impor-
tância dos blogs nas eleições presidenciais de 2002, quando pas-
saram a adotar o meio de comunicação direta com os eleitores 
de maneira mais central em suas organizações de campanha. 
Além do alto nível de competitividade eleitoral, em 2002 é que 
as candidaturas passam a reconhecer a internet como um meio 
de comunicação capaz de interagir com profissionais da infor-
mação e com uma elite cognitiva cujo poder de influência sobre 
a opinião pública é relevante (ALDÉ; BORGES, 2004, p. 7). 

O campo da política, portanto, tem interesse em conquistar 
espaço nos blogs políticos, de maneira a ampliar o alcance e a 
compreensão de suas propostas, por parte daqueles que os lêem. 
Isso se iniciou com as disputas nacionais. A questão é identificar 
se o mesmo fenômeno, não vinculado às campanhas, mas aos 
jornalistas, repete-se nas disputas políticas municipais. 

Análise dos blogs estudados

Para este estudo, foi utilizada metodologia aplicada 
baseada nas seguintes etapas: i) histórico e descrição dos blogs; ii) 
aplicação de planilhas comparativas; e iii) análise dos resultados 
obtidos no prazo estipulado de 15 dias de pesquisa. Abaixo, estão 
apresentados os blogs selecionados para o trabalho, a partir 
de um breve histórico e descrição dos mesmos, bem como dos 

3  Conceito criado por Kurt Lewin para se referir aos editores que decidem o 
que deve ou não fazer parte do fluxo de informação. (QUADROS, 2005, p. 3).
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resultados obtidos com a aplicação da metodologia de análise. 

Foram analisados três blogs paranaenses com conteúdos 
voltados à política. A escolha foi baseada nos veículos a que 
esses blogs estão vinculados, com o objetivo de verificar se a 
cobertura eleitoral segue a mesma abordagem de seus mante-
nedores – os veículos tradicionais. O primeiro blog, Caixa Zero, 
é vinculado ao principal grupo de comunicação do Estado, a 
Rede Paranaense de Comunicação; o segundo, a um jornal de 
pequeno porte, mas de importância e de credibilidade, o Jornal 
do Estado; e o terceiro, a um veículo novo com conteúdos volta-
dos somente à internet.     

Caixa Zero4 – O blog Caixa Zero é atualizado pelo jornalista 
Rogério Waldrigues Galindo, o qual possui coluna homônima no 
caderno de política do jornal Gazeta do Povo. Galindo nasceu em 
Curitiba, em 1975. É formado em Publicidade e Propaganda, e 
em Jornalismo, ambos os cursos pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). Trabalha como repórter na Gazeta do Povo desde 
2000, tendo passado por diversas editorias. Na editoria de política, 
cobriu várias eleições, desde então. Nunca trabalhou para políti-
cos, candidatos, partidos ou para o governo. Desde 2006, assina 
a coluna semanal Caixa Zero, publicada aos sábados na Gazeta 
do Povo. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, no 
período de 2003 a 2006. Ganhou o Prêmio Massey Ferguson de 
jornalismo em 2006 e foi finalista do Prêmio Esso em 2005. 

Tanto o blog quanto a coluna do jornal possuem periodici-
dade semanal e integram a Rede Paranaense de Comunicação – 
maior grupo de comunicação do Estado. O conteúdo publicado 
no período pesquisado – 20 de setembro a 5 de outubro de 2008 
– foi superficial, como também ocorreu na cobertura do princi-
pal veículo impresso do grupo, a Gazeta do Povo. Devido ao pe-

4  Localizado no endereço: <www.ondarpc.com.br/blogs/caixazero>.
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queno espaço no jornal Gazeta do Povo, o jornalista não pôde se 
aprofundar na cobertura eleitoral. Outra característica é que os 
temas abordados no blog foram os mesmos. Ou seja, quem leu a 
coluna do jornal impresso e acessou o blog encontrou a mesma 
informação, sem nenhuma informação adicional.   

Durante os quinze dias pesquisados, o jornalista publi-
cou apenas quatro comentários sobre as eleições municipais, 
nos dois últimos dias (4 e 5 de outubro), sendo um deles uma 
referência à matéria publicada no jornal Gazeta do Povo, com o 
título “Amigo Oculto”.

Amigo oculto
 

Pois é. Os dois primeiros colocados na eleição de Curitiba, 
Beto Richa e Gleisi Hoffmann, preferiram proteger seus ami-
gos do que ser claros com a população. Brincaram de amigo 
oculto e não revelaram, até agora, quem é que está finan-
ciando suas campanhas, caríssimas, aliás, como sempre, ao 
Palácio 29 de Março. É uma pena. Perderam uma boa chance 
de fazer a coisa certa. E começaram mal, para quem promete 
fazer política de uma maneira transparente. Afinal, conforme 
demonstrou matéria da repórter Bruna Maestri Walter, nesta 
Gazeta, depois da eleição muitas vezes os doadores ganham 
contratos. Veremos. (Galindo, 4/10/2008)

As demais postagens do jornalista abordam o resultado 
das eleições. A primeira trata da vitória de Beto Richa, com 770 
mil votos, e uma possível vitória para governador nas eleições 
seguintes. As demais publicações foram sobre a colocação dos 
outros candidatos e a insatisfação do governador Roberto Re-
quião com o resultado da disputa política.  

Os grandes perdedores

Na eleição para prefeito de Curitiba, tivemos um grande ven-
cedor, alguns que tiveram boas notícias, como Gleisi, com 
18% do total, e alguns grandes perdedores. Entre os grandes 
perdedores estão o governador Requião e seu candidato, o 
reitor Moreira, que fez pouco mais de 19 mil votos. Não dá 
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os dois, ficou Fábio Camargo. O “prefeito dos bairros” teve 5 
mil e poucos eleitores. Gente, isso é muito, muito pouco. Ain-
da mais pensando nas pretensões do candidato. Camargo 
perdeu para Beto, Gleisi, Moreira e até para Maurício Furta-
do e Ricardo Gomyde. Só ficou à frente do Bruno Meirinho, 
apertado, e do já clássico Lauro Rodrigues.
Prefeito dos bairros

Piada maldosa passada de boca em boca. Diziam que o Fábio 
Camargo era o prefeito dos bairros. Só não disseram quais 
bairros. Agora, que ele fez 5 mil votos, dá para imaginar que 
seja o prefeito da Lamenha Pequena e da Riviera – os meno-
rezinhos da cidade. (Galindo, 5/10/2008)

A cobertura eleitoral do blog Caixa Zero ficou muito aquém 
da potencialidade que o meio eletrônico de comunicação oferece 
e, como se verá a seguir, também esteve abaixo da atenção dis-
pensada pelos demais blogs pesquisados neste trabalho.

Política em debate5 – O blog Política em Debate é atuali-
zado pela equipe de redação do Jornal do Estado e publicado no 
portal Bem Paraná. A cobertura da campanha eleitoral foi um 
pouco mais extensa do que a do blog anterior, mas continuou 
abaixo do esperado, ou seja, das potencialidades apontadas pela 
literatura e da diversidade de temas e formas de tratamento dos 
assuntos que estão presentes nos blogs. Somaram-se 47 pos-
tagens no período de 20 de setembro a 5 de outubro. O espaço 
utilizado teve, além do texto, fotos para ilustrar os acontecimen-
tos eleitorais. Na cobertura, foram abordados temas em que a 
opinião dos jornalistas da redação estavam bem claras, como 
nos exemplos a seguir: 

Recorde negativo

Como já se esperava, o PMDB do governador Requião e do 
ex-reitor Carlos Moreira Júnior é o que exibe os sinais mais 
evidentes de descontrole. Na propaganda eleitoral, o partido 

5  Localizado no endereço: <www.bemparana.com.br/politicaemdebate>.
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insiste na tentativa de desconstruir a imagem do prefeito, 
com denúncias requentadas. Até agora, o único resultado foi 
o aumento dos índices de rejeição do candidato peemedebis-
ta, que corre o risco de amargar a pior votação da história do 
partido nas eleições da Capital. Em nenhum outro Estado 
brasileiro, o candidato do governador à prefeitura da Capital 
aparece em situação tão ruim quanto a de Moreira em Curi-
tiba. Mais uma vez fica provado que Requião não transfere 
voto, só rejeição. (22/10/2008 por Redação)

Desespero de afogado
 
Faltando duas semanas para as eleições, e com o quadro da 
disputa em Curitiba estacionado como começou – ou seja, 
com todas as pesquisas indicando a reeleição do prefeito 
Beto Richa (PSDB) por uma votação histórica – a oposição 
dá sinais de desespero. Nos últimos dias, multiplicaram- 
-se os boatos, denúncias apócrifas, teorias da conspiração. 
Escolado por disputas anteriores, o eleitor assiste a tudo 
com atenção e preparado para dar a resposta nas urnas. 
(22/10/2008 por Redação)

Efeito

Foi só o governador Roberto Requião (PMDB) “abandonar” 
o afilhado Carlos Moreira para ele subir mais um ponto na 
pesquisa Vox Populi sobre intenções de votos para a Prefei-
tura de Curitiba, divulgada hoje (23). (23/10/2008 por Re-
dação)

Além de pesquisa

A quarta rodada da pesquisa Vox Populi/JE divulgada hoje 
mostra aquilo que já se imaginava: o quadro da disputa em 
Curitiba permanece basicamente o mesmo do começo. Beto 
Richa tem tudo para ser reeleito no primeiro turno na sema-
na que vem com uma votação consagradora. E a oposição, 
que apostava tudo na propaganda no rádio e na televisão, 
não conseguiu sair do lugar. Os méritos de Beto Richa são 
inegáveis, o que se reflete em índices históricos de aprovação 
à atual administração. E foram reforçados pela costura há-
bil de alianças antes do início da campanha. Mas o tucano 
também foi favorecido pela onda anti-Requião que cresceu 
nos últimos meses na esteira da polêmica em torno do ne-
potismo, que só aumentou a rejeição ao governador e seus 
aliados entre os curitibanos. A verdade é que a oposição 
não conseguiu dizer a que veio nesta campanha. O PT apre-
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não conseguiu empolgar sequer a militância do partido. E o 
PMDB aceitou a imposição de um candidato sem qualquer 
potencial eleitoral, que virou motivo de piada entre os líderes 
da própria sigla. Mais do que acertar o discurso, o que faltou 
aos candidatos de oposição foi credibilidade. O eleitor pode 
até achar que algumas críticas levantadas são procedentes, 
mas não se convenceu de que os oposicionistas fariam me-
lhor. (24/10/2008 por Redação)

Como pode ser observado, os textos apresentam uma opi-
nião favorável ao prefeito Beto Richa e contrária aos demais can-
didatos, principalmente a Carlos Moreira, do PMDB. Moreira foi 
o candidato apoiado pelo governador Roberto Requião, que não 
possui uma boa imagem com a imprensa local, além de ter sido 
sua primeira disputa eleitoral. Em todos os dias pesquisados, o 
tom dos textos seguiu o roteiro acima, sempre favorável a Richa. 
Mesmo estando a favor do candidato da situação, o blog não dei-
xou de citar os demais concorrentes, não importando a posição 
nas pesquisas e o partido, o que não aconteceu na cobertura do 
blog Caixa Zero, que se ateve aos principais candidatos: Beto 
Richa e Gleisi Hofmann.

Zé Beto6 – Há poucos anos no Paraná, o jornal exclusiva-
mente on line Jornale (www.jornale.com.br) conta com uma série 
de colunistas que abordam os mais variados temas. Nesta lista 
está o jornalista Zé Beto, que já trabalhou nos principais veícu-
los do Estado e assume coluna diária, homônima, no veículo. Na 
cobertura eleitoral, o blog do Zé Beto foi o que mais publicou 
informações sobre o tema. Foram 84 postagens sobre os últi-
mos 15 dias de campanha eleitoral. A cobertura deste blog foi 
a melhor dos endereços pesquisados no que diz respeito aos 
padrões identificados como mais presentes nos blogs: quanti-
dade de conteúdos, diversificação, atualização e interpretação/

6  Localizado no endereço: <www.jornale.com.br/zebeto>.
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opinião do blogueiro. O mesmo opinou, utilizou recursos como 
fotos e charges, e cedeu espaço para textos das assessorias de 
imprensa dos candidatos, além de entrevistar os dois principais 
concorrentes ao cargo, o que os demais não fizeram, mesmo 
sendo de veículos impressos que estão há anos no Estado, que 
publicaram entrevistas com os candidatos nos jornais tradicio-
nais. O blogueiro informou os acontecimentos políticos e a agen-
da dos candidatos sempre de uma forma leve e bem humorada, 
como nos exemplos a seguir.

Capuchinhos, uma saída

Na tentativa de virar o disco, a campanha do PT abandonou 
a bandeira laranja, que mais parecia propaganda da Gol, 
aderindo ao vermelho-petista. Junto foi determinado aos mi-
litantes e contratados que, em carreatas, dessem tchauzinho 
até para varal de roupas – mas também não funcionou. O 
discurso voltou atrás e a candidata repetiu seu lado zen, de 
que é preciso “cuidar das pessoas”. Também não deu certo. 
Uma bateria incessante de telefonemas via “call-centers” tem 
invadido as casas e escritórios dos curitibanos, pedindo o 
segundo turno, pelo amor de Deus. Como bancos, empresas 
de celulares etc e etc perturbam a vida dos mortais, virou 
chatice. E necas de pitibiriba. Gleisi empacou na margem 
dos 12% a 15%. A saída talvez seja se benzer com os capu-
chinhos (21/9/2008, Zé Beto). 

No prato

Gleisi Hoffmann almoça neste momento no restaurante po-
pular da Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba. O prédio 
foi construído com dinheiro federal. O terreno e a manuten-
ção do serviço são da prefeitura de Curitiba. Gleisi vai pagar 
R$ 1,00 pelo prato. O custo é de R$ 2,73. Juntando lé com 
cré dá para dizer que Beto Richa está subsidiando o rango de 
Gleisi. (22/9/2008, Zé Beto).

Só ele sabia

Depois que, em entrevista à rádio Bandnews, o secretário 
Rasca Rodrigues jogou a toalha em relação à campanha de 
Carlos Moreira Junior (PMDB) à prefeitura, onde afirmou 
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l que “não é hora de plantar e sim de colher”, e também ficou-
-se sabendo sobre o giro do governador Requião pelo Norte 
do Estado, fazendo campanha em algumas cidades com o 
deputado estadual Waldyr Pugliesi, presidente do partido, 
na Boca Maldita uma certeza cristalizou-se, para usar um 
termo de marqueteiro: só o ex-reitor achou que era candidato 
de verdade. (24/9/2008, Zé Beto).

Sem alô

Tentaram telefonar ontem para o comitê de Fabio Camargo, 
candidato do PTB à prefeitura de Curitiba. Não conseguiram. 
O telefone já foi desligado. No gabinete da Assembléia in-
formaram que a “desmobilização” começou. (25/9/2008, Zé 
Beto).

Em todos os textos, Zé Beto não deixou de criticar, mesmo 
de forma branda, os candidatos. O prefeito e candidato a reelei-
ção Beto Richa também não foi poupado.

Quantas promessas? 

Entrou no ar, pelo menos no rádio, um comercial da campa-
nha de Beto Richa (PSDB) falando sobre assumir e cumprir 
compromissos de campanha eleitoral. Pois bem: tem um jor-
nal de campanha de 2004 dele mesmo onde era prometido 
a construção do Ginásio Municipal de Esportes. Este ano, 
de novo a mesma promessa. Seria a única? Quantas outras 
obras foram prometidas e esquecidas e estão sendo requen-
tadas? A turma da “oposição” poderia conferir. (22/9/2008, 
Zé Beto).

O blog do Zé Beto foi o único dos pesquisados que criticou 
o prefeito. A coluna do Zé Beto também foi a única que abriu 
espaço para as assessorias de imprensa se manifestarem e, de 
uma forma bem humorada, resumiu os principais acontecimen-
tos por charges de Simon Taylor.

Tiro ao Passos

A assessoria da campanha do prefeito Beto Richa respondeu 
da seguinte forma a cobrança do vereador André Passos feita 
na Câmara Municipal e aqui publicada: O vereador André 



155A cobertura jornalística de blogs políticos nas eleições para a Prefeitura...

Passos (PT), coordenador da campanha de Gleisi Hoffmann, 
faz ilações sobre se Beto Richa cumprirá quatro anos de 
mandato, mas ele mesmo tentou abandonar seu mandato 
na Câmara em 2006. Eleito vereador em 2004, André Passos 
(PT) abandonaria o mandato de 4 anos caso tivesse sido elei-
to deputado estadual em 2006. Ele tentou a vaga na Assem-
bléia Legislativa, mas teve apenas 21.246 votos. (30/9/2008, 
Zé Beto). 
Fabio Camargo: Omairi sabia que o depoimento era para 
campanha 

Recebemos a seguinte mensagem da coordenação de comu-
nicação da campanha de Fabio Camargo (PTB): Com relação 
à nota “Ruído”, o candidato Fabio Camargo informa que os 
depoimentos veiculados nos programas da coligação Uma Só 
Curitiba foram gravados em sua casa por diversos amigos, 
durante o lançamento da sua candidatura, que aconteceu 
em julho último. Os amigos sentavam numa cadeira, in-
formavam nome e profissão e falavam sobre o amigo Fabio 
Camargo de forma espontânea, sem teleprompter ou textos 
decorados. Todos sabiam que o material seria usado duran-
te a campanha, mais cedo ou mais tarde. Foram muitos os 
depoimentos e, infelizmente, pelo pouco tempo do PTB no 
programa eleitoral, vários deles tiveram que ficar de fora. O 
candidato petebista também afirma que o depoimento do 
empresário Riad Omairi, seu amigo particular há mais de 20 
anos, foi um dos mais sinceros e naturais, pois Omairi foi um 
dos que colaboraram com o projeto de lei estadual que regu-
lamenta as festas raves no Paraná, sugerindo dispositivos 
para deixar os eventos de música eletrônica mais seguros e 
livre do consumo de drogas ilícitas. O projeto, de autoria do 
deputado Fabio Camargo, está tramitando na Assembléia e 
deve ser votado até o final do ano. Inclusive, Fabio tem certe-
za que Riad votará no 14 para prefeito no próximo domingo. 
(2/10/2008, Zé Beto). 

A carga humorística apresentada pelas charges no blog 
do Zé Beto é outro recurso utilizado com o intuito de criticar os 
acontecimentos políticos na eleição estudada. 

Neste tipo de imagem o exagero, sendo utilizada para mos-
trar o ridículo de uma situação ou de alguém, o lugar do riso 
também assume sua força na crítica política. (RODRIGUES, 
2000, p. 22).
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l Quadro 3 – Espaço para  humor no blog do Zé Beto

A distribuição das charges humorísticas apresentava uma 
relação direta com os fatos do cotidiano da campanha, sem be-
neficiar necessariamente determinado candidato. Zé Beto foi o 
único que cedeu espaço para os principais candidatos ao pleito 
municipal se manifestarem no último dia da eleição – dia 5 de 
outubro. 

“Pelo nosso futuro”, por Gleisi Hoffmann, especial para este 
blog

Hoje é dia de Curitiba escolher os nomes dos dois candida-
tos que disputarão o segundo turno das eleições municipais. 
Quero agradecer aos eleitores e eleitoras que acompanharam 
o processo eleitoral até agora. Mas convido a todos a andar 
a segunda milha. Precisamos estabelecer um embate direto 
entre duas propostas e dois modelos de gestão para o futuro 
da nossa cidade. Nos últimos anos, Curitiba perdeu a condi-
ção de cidade-modelo em muitas áreas. Mesmo ainda tendo 
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importantes diferenciais, nossa cidade não conseguiu mais 
inovar nas soluções para os problemas da violência, trânsito, 
transporte coletivo, atendimento à saúde, habitação, educa-
ção e meio ambiente. Precisamos e podemos resgatar nossos 
diferenciais, mas não conseguiremos isso nos próximos qua-
tro anos se homologarmos uma candidatura já no primeiro 
turno, anulando a importância democrática do contraponto 
e da crítica construtiva. A todos que caminharam conosco 
até aqui, nosso muito obrigado. A todos os que aceitarem o 
desafio do segundo turno, nossos parabéns pela coragem!

“Conto com seu apoio neste domingo”, por Beto Richa, espe-
cial para este blog

Fizemos uma campanha de alto nível, com boas propostas 
para a cidade e sem ataques, tanto que estou saindo desta 
campanha sem nenhuma multa por infração eleitoral. Tenho 
certeza que o resultado das urnas traduzirá, a um só tempo, 
a expressa aprovação da grande maioria dos curitibanos à 
nossa atual gestão e o voto de confiança em mais quatro 
anos de obras, investimentos, programas e políticas públicas 
que vão conciliar os objetivos de desenvolvimento econômico 
com inclusão social, fortalecimento da cidadania e proteção 
de nosso patrimônio cultural, histórico e ambiental. Se ree-
leito, vou continuar governando de mãos dadas com os curi-
tibanos, em parceria com a iniciativa privada, a comunidade 
organizada e as entidades e instituições representativas de 
toda a sociedade. À frente da Prefeitura de Curitiba, não me 
afastarei um milímetro sequer daqueles preceitos que têm 
nos guiado até aqui no exercício da função pública: demo-
cracia, austeridade, transparência, ética e, acima de tudo, 
respeito pelos cidadãos. O diálogo continuará sendo a coluna 
dorsal de nossa administração; diálogo que caracteriza nos-
so relacionamento franco e aberto com todas as esferas de 
poder. Meu mais profundo e sincero agradecimento a todos 
aqueles que, ao longo da campanha, afirmaram seu apoio às 
propostas do nosso plano de governo. Conto com seu apoio 
neste domingo. Não vou decepcioná-los.

O blog do Zé Beto é o único dos pesquisados que pode ser 
avaliado como produto da terceira fase do jornalismo: com texto 
próprio para a web e que utiliza outros recursos como charges 
e opinião do leitor. Os demais são produtos de primeira (Caixa 
Zero) e segunda fase (Política em Debate), conforme classificação 
de John Pavlik.
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l Sobre as postagens, as do Zé Beto tiveram participação 
do leitor, com publicação de textos e comentários. Já os outros 
blogs pesquisados não apresentaram nem 10% de comentários 
na totalidade de postagens. No total, foram 4 postagens do blog 
Caixa Zero, 47 do Política em Debate, e 84 do Zé Beto, no mes-
mo período de tempo.7

Tabela 1 – Tipos de posts nos três blogs analisados

As duas categorias apresentadas nos blogs – informativo 
e opinativo – demonstram que eles estão cumprindo seu papel. 
É característica dos blogs permitirem “comentários de natureza 
pessoal, opinativa e mesmo sátira por parte dos jornalistas que 
ali escrevem” (BORGES, on line, p. 3). Um olhar sobre os resul-
tados ressalta que as postagens, em sua maioria, são de textos 
opinativos, mas cada autor segue um formato de texto e pu-
blicação próprios, demonstrando ainda mais as características 
distintas de cada um e do veículo em que estão sitiados.

Quanto aos comentários nos blogs, percebe-se a ocorrên-
cia de poucas manifestações por parte do leitor. No blog Caixa 
Zero nenhum comentário foi disponibilizado; no Política em De-
bate percebe-se menos de 10% de manifestações nas postagens. 

7  As postagens dos blogs foram divididas em duas categorias: informativo e opinativo. 
Na categoria informativo ficaram todas as informações de caráter técnico, como resul-
tados de pesquisas e notas indicando outros veículos para leitura. Na categoria opina-
tivo ficaram todos os comentários, fotos e charges que indicaram a opinião do autor. 
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O blog do Zé Beto foi o que mais obteve manifestações por parte 
dos leitores e também foi o que mais publicou informações. 

Os blogs são importantes veículos de comunicação na Era 
da Informação, apesar de atingir um número limitado de 
pessoas, eles são importantes pois permitem a circulação 
da informação política na internet, oferecendo alternativas 
informacionais para os interessados nos temas que fogem 
aos veículos de mídia tradicionais. (PENTEADO; SANTOS; 
ARAÚJO, 2007, p. 23).

O posicionamento político ocorreu com maior frequência 
nos comentários expressos no blog Política em Debate. O Caixa 
Zero se manteve indiferente ao posicionamento em prol de de-
terminado candidato, mas acompanhou a política da redação do 
grupo RPC e mostrou opinião contrária ao governador do Estado. 
O blog do Zé Beto questionou todos os concorrentes mas foi o que 
menos se manifestou. É notório que todos falaram muito mais do 
prefeito Beto Richa do que dos demais candidatos.

Considerações finais

Importante meio de comunicação, o blog é uma ferramen-
ta essencial para os políticos e para quem quer estar bem in-
formado sobre a campanha eleitoral. No estudo realizado, foi 
constatado que a seleção do que deve ou não ser noticiado pelos 
blogueiros ainda passa por uma seleção interna, tendo em vista 
a política do veículo em que trabalham. Mesmo assim, o estilo 
de cada blogueiro é percebido na construção do texto, o que 
contribui para a formação do perfil do público leitor. 

No contexto do presente estudo, parece-nos, ainda, já ser 
possível afirmar que os blogs são uma importante ferramenta 
de comunicação para a mídia tradicional e para o público, uma 
vez que ampliam o leque de possibilidades para o leitor em se 
informar sobre política.
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S o l a n g e  A.  B.  d e  M o r a e s  B a r r o s 
E l i z a b e t e  F e r n a n d a  S c h i m a n s k i

conServAdoriSmo e modernidAde1

Conservadorismo e modernidade – faces de uma 
mesma moeda

Expressões como “pessoa conservadora”, “postura con-
servadora” e “governo conservador”, que são comuns na fala 
cotidiana de alguns grupos sociais contemporâneos, revelam 
uma complexa gama de sentidos conferidos ao termo conserva-
dorismo. Assim, o tema conservadorismo remete a um assunto 
complexo e controverso, pois abre um leque de diversas inter-
pretações, tanto dentro da historiografia moderna quanto das 
ciências sociais. De forma geral, o termo é utilizado de maneira 
depreciativa, já que, dentro do senso comum, o conservadoris-
mo é visto como um movimento contrário à modernização e à 
inovação, as quais, por sua vez, são encaradas como elementos 
essenciais na organização da sociedade moderna. 

É objetivo deste trabalho demonstrar que, mesmo repre-
sentando dinâmicas sociais antagônicas, modernidade e con-
servadorismo são elementos coadjuvantes naquilo a que cha-
mamos de “a construção da sociedade capitalista moderna”. A 

1  Este texto é parte da dissertação intitulada Conservadorismo e Tradição em Ponta 
Grossa: representação social, mito ou realidade na política local (Mestrado em Ciên-
cias Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2007).
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l reconstrução da trajetória percorrida pelo movimento conserva-
dor, desde suas origens, com Edmund Burke e seus partidários, 
até a adequação do ideário conservador frente à realidade mo-
derna, realizada nesse trabalho, dará algumas pistas de como 
conservadorismo e modernidade podem ser encarados como fa-
ces de uma mesma moeda.

Conservadorismo: uma resposta negativa ao
propósito emancipatório do liberalismo 
revolucionário francês

Historicamente, o conservadorismo surge, enquanto dou-
trina, na Europa, no século XVIII. Foi através de Edmund Burke2 
que nasceram as primeiras ideias e reflexões relacionadas ao 
tema, fazendo com que a chamada doutrina conservadora ga-
nhasse um corpo teórico e conceitual.3 Exemplo disso é o livro 
Reflexões sobre a Revolução em França, escrito por Burke em 
1792. Em um esforço teorizante, Burke expõe, nessa obra, os 
princípios básicos do pensamento e da ideologia4 conservadores 
e constrói sua crítica ao Iluminismo.

2  Estadista inglês (1729-1797), Edmund Burke, o chamado “pai” do conservadoris-
mo, era irlandês, mas foi na Inglaterra que suas ideias conservadoras encontraram 
campo fértil.
3 Giddens (1996, p. 33) ressalta como característica do pensamento conservador cer-
ta rejeição em teorizar os dados da realidade. O “conservadorismo raramente pro-
clama a si próprio por máximas, fórmulas ou propósitos”. “É capaz de expressão [...] 
mas nem sempre com muita certeza de que as palavras que encontra irão condizer 
com o impulso que as determinou”. Da mesma forma, Carvalho (2005, p. 1) discorre 
sobre o fato de a doutrina conservadora ter se pautado mais em “formulações docu-
mentadas da prática conservadora, ou seja, registros de propostas e ações de grupos 
conservadores”, do que em exercícios teóricos extensos.
4  O vocábulo “ideologia” foi criado por Destutt de Tracy, no fim do século XVIII, para 
designar a ciência dos fenômenos mentais cuja criação lhe parecia impor-se como 
corolário da filosofia materialista de d’Holbach e Helvetius. Em Marx, a noção de 
ideologia designa a “falsa consciência” que resulta da posição de classe dos sujeitos 
sociais: eles veem a realidade das relações sociais deformada por seus interesses 
e, mais geralmente, pela visão parcial a que os condena sua posição no sistema de 
produção. (BOUDON; BOURRICAUD, 1993, p. 275).
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Desde então, diferentes autores têm abordado a temática 
do conservadorismo e suas influências nas sociedades atuais. 
Devido à postura pouco aberta às mudanças e às transforma-
ções sociais, o pensamento conservador tem recebido críticas, 
sendo visto por muitos como uma forma negativa de compreen-
são do real.

Segundo Bottomore (1996 apud CARVALHO, 2005, p. 1), 
a doutrina conservadora constitui-se, enquanto corpo teórico e 
conceitual, como uma resposta às ideias iluministas surgidas 
no século XVIII. Pois que, através da retomada dos valores hu-
manos e do uso da razão como instrumento de emancipação 
humana, os filósofos iluministas prenunciavam a desagregação 
dos laços e práticas do Antigo Regime.5 

Assim, o conservadorismo levantou-se contra os impulsos 
iluministas de reorganizar a sociedade segundo linhas “racio-
nais” e de valorizar os indivíduos que se soltavam da teia de 
ligações em que viviam presos, e os tradicionalistas conserva-
dores se uniram em defesa de sua própria espécie. Elevaram 
lentamente ao plano da reflexão sua experiência de instituições 
e costumes, tão inseparáveis dos fins da vida humana. E isso 
formou forte contraste com a então emergente ênfase liberal em 
fins e interesses totalmente individuais, com relação aos quais 
as instituições e formas de vida se colocam num relacionamento 

5  Segundo Rudé (1982, p. 93-94), “a sociedade francesa, às vésperas da Revolução, 
era mais típica do Antigo Regime do que qualquer outra da Europa”. O autor define 
como características principais do Antigo Regime a presença de: uma monarquia 
absoluta; uma aristocracia mantida pelo privilégio e pela riqueza; um sistema de 
propriedade da terra que ainda era essencialmente feudal; uma burguesia comer-
cial que rivalizava com a inglesa em riqueza e posição, mas à qual faltavam todos 
os meios de controle político; uma burocracia de altos funcionários (detentores de 
ofício) que havia se tornado rica e independente a ponto de ameaçar a segurança 
do trono que a havia criado; um imenso campesinato, a maior parte do qual estava 
legalmente livre, mas encontrava-se preso ao seu senhor por numerosos serviços e 
obrigações que sobreviviam do passado medieval; e uma grande população urbana 
envolvida em numerosos ofícios e ocupações, em sua maioria pobre, dependendo do 
pão barato para sua sobrevivência.
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l meramente utilitário. (BOTTOMORE, 1996, p. 133 apud CAR-
VALHO, 2005, p. 1).

Segundo Burke, as mudanças de ordem sociopolítica e 
econômica obtidas a partir do processo da Revolução Francesa 
poderiam causar danos irreversíveis à Europa a partir da desin-
tegração dos laços e práticas do Antigo Regime, isto é, da au-
toridade real (Estado aristocrático), religiosa (Igreja) e familiar. 
Desintegração esta que, na visão de Burke, abalaria a relação 
entre Estado e Igreja, resultando na criação de um espaço de 
falta de autoridade e de uma cada vez maior emancipação dos 
indivíduos em relação às instituições tradicionalmente estabele-
cidas. Sobre isso, Watkins (1964) coloca que

[...] a publicação das Reflexões ajudou, por si só, a configu-
rar-se uma primeira viravolta na maré revolucionária. Contra 
a ideologia do liberalismo, Burke estabeleceu uma antiideo-
logia conservadora que preparou os alicerces essenciais para 
uma oposição efetiva. Em grande parte por seus próprios 
esforços, êle conseguiu converter o conservadorismo numa 
posição autoconfiante e intelectualmente respeitável. Desde 
então, nunca mais deixou de ser uma fôrça a ter em conta na 
política moderna. (WATKINS, 1964, p. 44).

É importante mencionar quais as repercussões do projeto 
iluminista na Europa, principalmente na Inglaterra, fato que le-
vou Burke e outros conservadores a se posicionarem contrários 
ao Liberalismo.6 E, da mesma forma, perceber de que maneira 
as ideias liberais abalariam o sistema de privilégios da aristocra-
cia inglesa, causando temor aos grupos conservadores interes-
sados justamente na manutenção desses privilégios.

O Iluminismo, tendo como referencial a liberdade, a igual-
dade e a fraternidade entre os indivíduos, forneceu a base in-

6  Burke (1982, p. 52) demonstra nas Reflexões sobre a Revolução em França o receio 
de que o processo revolucionário atingisse também a Inglaterra. “Quando a casa de 
nosso vizinho pega fogo, é recomendável que tomemos precauções para proteger 
a nossa, pois é melhor aumentar as discussões por excesso de precaução, que se 
deixar arruinar por excesso de confiança.” (BURKE, 1882, p. 52).
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telectual para a Revolução Francesa. Caracterizando-se como 
um movimento contra as crenças, as tradições e as instituições 
estabelecidas que controlavam e limitavam a ação humana, o 
Iluminismo propôs a razão enquanto instrumento de emanci-
pação social. 

Luis (2005, p. 33), em suas formulações teóricas, apro-
xima o conceito de Iluminismo com o de emancipação. Através 
do uso da razão, como forma de repensar o mundo que o cerca, 
livre das amarras institucionais, o indivíduo conquistaria sua 
liberdade e autonomia. Tornando-se emancipado, o indivíduo 
passaria “de um estágio de submissão para outro de liberda-
de”.

De acordo com Luis (2005, p. 32-33), a emancipação 
humana tornou-se elemento-chave no projeto iluminista. O 
indivíduo emancipado atuaria como sujeito e protagonista de sua 
própria história, encontrando por “própria conta a capacidade 
de aperfeiçoamento, de coragem, de vontade, de busca” na 
construção de seu destino. Assim, a emancipação permitiria 
ao indivíduo a possibilidade de, no seu agir social, refazer a 
história, em que os sentimentos de resignação e conformismo 
frente à realidade dariam lugar a um crescente questionamento 
da ordem social vigente. Cabe lembrar que 

os valores do Humanismo romperam filosófica e politica-
mente com a concepção de Homem dominante na Idade Mé-
dia, fomentando a constituição dos valores modernos: da in-
dividualidade, da autonomia, da liberdade. (Grifo do autor).

Nesse sentido, Rouanet (1993) destaca algumas das ca-
tegorias gerais do ideário liberal,7 o qual propunha uma nova 

7  Na França, as ideias iluministas foram partilhadas por filósofos e cientistas como 
Voltaire, Rousseau e Turgot. Já na Inglaterra, o Iluminismo teve Locke e Paine como 
seus representantes. Paine, em seus discursos, posicionava-se a favor da indepen-
dência americana. Para uma Inglaterra que tinha como base de seu desenvolvimen-
to econômico a conquista e a colonização de outros povos, o pensamento iluminista 
em favor da independência tornara-se uma afronta.
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l concepção de indivíduo e de sociedade. A primeira delas seria 
o chamado “ideal universalista”, no qual, em teoria, a nature-
za humana era considerada a mesma para todos os indivíduos. 
Isso significa dizer que os diferentes grupos humanos tinham, em 
princípio, os mesmos talentos e a mesma capacidade de progre-
dir. Uma segunda categoria seria o chamado “liberalismo econô-
mico”, que pregava uma comunidade mundial interdependente, 
com base na divisão internacional do trabalho. E, finalmente, 
uma terceira categoria, porém não menos importante, seria o “li-
beralismo político”. Esta última, tendo em suas bases o combate 
ao imperialismo colonialista de alguns países, condenava a impo-
sição da vontade de um povo sobre outro.

A partir dessas considerações acerca do projeto liberal, pa-
rece evidente o temor da sociedade aristocrática europeia colo-
nialista e centralizadora, da qual Burke era representante, em 
relação aos ideais do liberalismo. Na Europa, havia entre os ilu-
ministas um clamor pela liberdade e igualdade dos indivíduos, 
considerando as condições sociais, políticas e econômicas vigen-
tes na época. Burke, ao contrário, traz à tona uma contraposição 
ao discurso liberal. Isso se explica devido ao fato de que, para ele, 
a Europa passava por uma crise civilizatória, onde preceitos como 
lealdade, tradição e autoridade, que embasavam a Constituição 
britânica, estavam sendo questionados e postos à prova. Essa 
crise, na visão de Burke, poderia trazer irremediáveis problemas 
à sociedade civilizada europeia.

É a partir dessas críticas em relação ao pensamento socio-
político e cultural proposto pelo Iluminismo que Burke constrói 
as bases do pensamento conservador. Conforme Watkins (1964, 
p. 45), a reação conservadora à Revolução Francesa pautou-se 
no que Burke considerava “uma das fraquezas cruciais da ideolo-
gia liberal: sua excessiva ênfase na desejabilidade de inovação” e 
constante negação da ordem social vigente.

Assim, para Burke, ideologia liberal, em sua excessiva de-
sejabilidade de inovação, colocava em xeque o passado, as tradi-
ções da época e as instituições tradicionalmente estabelecidas. 
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Se para Burke o apego às tradições representava uma forma de 
manutenção da ordem estabelecida, para os liberais estas ser-
viam apenas como amarras ao progresso e à modernidade, obs-
truindo, portanto, as possibilidades de liberdade e criatividade, 
não permitindo o desenvolvimento humano e sua consequente 
emancipação.

Assim, os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade pro-
postos pelo projeto revolucionário francês colocavam em perigo 
concepções e instituições tradicionalmente estabelecidas e inte-
resses de grupos poderosos havia muito instaurados. Pois que, 
conforme lembra Watkins (1964, p. 34), a “sociedade européia [...] 
era uma complexa teia de privilégios e distinções estabelecidos 
desde longa data”.

Desse modo, a ruptura com os “velhos hábitos” da aristo-
cracia europeia, principalmente a inglesa, proposta pelos liberais, 
foi o que impulsionou o contradiscurso conservador. O progres-
so nos moldes liberais,8 renunciando ao passado humano, seria, 
segundo Burke, um retorno à barbárie, pois todo o passado e as 
tradições seriam menosprezadas. Para os conservadores, o co-
nhecimento tradicional resultava essencialmente da experiência, 
advindo daí sua legitimidade. Watkins (1964) assinala, a esse res-
peito, que, fundamentados

na contemplação dos cada vez mais amplos panoramas aber-
tos pela ciência e tecnologia, os liberais estavam dispostos a 
abrir caminho para o futuro, renegando todo o passado. Sua 
fé nos novos podêres da invenção racional do homem era tão 
grande que se inclinavam a menosprezar todos os seus feitos 
e realizações anteriores. [...] A dificuldade estava em que, em 
sua preocupação com a criação de novos valôres, dispensaram 
reduzida atenção aos custos sociais que os acompanhavam. 
Na mesma medida em que os homens podem acolher com 
júbilo uma melhoria em sua sorte, a felicidade dêles também 

8  Watkins (1964) desenvolve a ideia de “progresso conservador”: os conservadores não 
são de forma alguma contrários ao progresso. No entanto, o progresso humano e de 
suas instituições deve ocorrer a partir de uma estrutura tradicional essencialmente 
conservadora. Carvalho (2005) refere-se a esse processo de modernização, sem rompi-
mento das estruturas de poder vigentes, como “modernização conservadora”.
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l depende da manutenção de certa estabilidade. (WATKINS, 
1964, p. 45).

Para os conservadores, o projeto liberal, que previa a redu-
ção do papel do Estado e o incentivo à liberdade individual como 
motores do progresso, estava ancorado não no conhecimento 
prático tradicional, mas em princípios abstratos impossíveis de 
serem concretizados de fato. Nesse sentido, Burke, ao analisar 
a desagregação do sistema monárquico francês, tece duras críti-
cas às pretensões liberais dos revolucionários, questionando:

Será verdadeiro, entretanto, que o governo da França estava 
em uma situação que não era possível fazer-se nenhuma re-
forma, a tal ponto que se tornou necessário destruir imedia-
tamente todo o edifício e fazer tábua rasa do passado, pondo 
no seu lugar uma construção teórica nunca antes experi-
mentada? (BURKE, 1982, p. 137).

O discurso de Burke em relação à Revolução Francesa 
mostra o quanto a ação revolucionária gerou desconforto e agi-
tação na aristocracia inglesa. O movimento conservador orga-
nizou-se, justamente, de modo a combater o ideário revolucio-
nário, posicionando-se firmemente contrário aos preceitos de 
direito popular na escolha de seus governantes, de deposição 
do governo por indignidade e de o povo estabelecer um governo 
para si mesmo.9 (BURKE, 1982, p. 57).

Seguramente, o conservadorismo, enquanto preceito teó-
rico, excede as interpretações e os interesses pessoais de Burke 
para se tornar uma ideologia política, construída historicamen-
te pela aristocracia europeia, objetivando a manutenção de um 
tipo de sociedade altamente elitista. Desse modo, o conservado-
rismo torna-se uma ideologia política erigida a partir de interes-
ses de classe10 e manutenção do poder, opondo-se firmemente a 

9  Burke (1982, p. 135-136) tece duras críticas em relação às pretensões democráti-
cas dos revolucionários, caracterizando-as como infundadas e pretensiosas.
10  O conceito de classe tem uma importância capital na teoria marxista, conquanto 
nem Marx nem Engels jamais o tenham formulado de maneira sistemática. Num 
certo sentido, ele foi o ponto de partida de toda a teoria de Marx, pois foi a descoberta 
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mudanças sociais radicais que pudessem romper com o status 
quo dominante da época, como foi o caso da Revolução Francesa 
e suas consequências.

Giddens (1996), assim como Watkins (1964), entende o 
surgimento do conservadorismo como uma resposta à ideologia 
liberal francesa. A concepção iluminista de que a evolução social 
se daria pelo uso da razão humana, e não mais pela tradição, 
era duramente criticada por Burke, que se levantou em defesa 
do Antigo Regime para combater as

forças exacerbadas da Revolução Francesa. Mas o conserva-
dorismo foi mais do que apenas uma reafirmação de como 
as coisas costumavam ser antes de o progressismo assumir 
o controle. Em suas formas mais elaboradas, o conservado-
rismo discordou do Iluminismo e desenvolveu teorias sobre a 
sociedade que desafiaram as teorias do liberalismo emergen-
te. As formas mais sofisticadas do pensamento conservador 
não só rejeitaram o novo em favor do velho; elas se opuseram 
ao progressivismo com teorias contrastantes sobre história, 
tradição e comunidade moral. (GIDDENS, 1996, p. 34).

Em Burke, a resistência ao novo, ao conhecimento não 
experimentado, torna-se evidente. Compreende-se, portanto, 
que as tradições podem ser revistas e reformadas, mas nunca 
rejeitadas.

Giddens (1996, p. 34), Burke e outros conservadores, como 
Louis de Bonald e Joseph de Maistre, elaboraram seu discurso 
em favor da tradição11 enquanto produção social humana cons-

do proletariado como “a idéia no próprio real” – uma nova força política engajada em 
uma luta pela emancipação (BOTTOMORE, 1983, p. 61).
11  Segundo Giddens (1996, p. 39), para os conservadores, o conceito de tradição está 
voltado aos costumes e cerimoniais por meio dos quais o passado fala com o presente. 
A tradição é o conhecimento armazenado e sedimentado pelas gerações anteriores, 
e esse conhecimento é essencialmente prático e local. É esse conhecimento prático 
que fornece as razões para as ações do indivíduo. Essas razões derivam do que já foi 
e não do que será. Os conservadores fazem crítica à razão soberana. Para eles, “todas 
as formas de conhecimento, não importando o quão genéricas pareçam ser, estão 
saturadas pela prática, por aquilo que não pode ser colocado em palavras porque é a 
condição da comunicação lingüística”.
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l truída e sedimentada. De forma nostálgica, procuraram relem-
brar a harmonia perdida dos tempos medievais, comparada à 
desordem da sociedade revolucionária. Bonald rejeitou as ideias 
do contrato social, soberania popular e governo representativo, 
já que via com desconfiança o ideal iluminista de valorização do 
indivíduo e sua capacidade de progredir longe das regras gerais 
impostas pela sociedade.

Para os conservadores, o indivíduo desprovido da autori-
dade e da tutela de instituições fortes, como o Estado, a Família 
e a Igreja, era um perigo para a sociedade orgânica, onde cada 
indivíduo teria seu papel e deveria estar satisfeito com o lugar 
que lhe coube na hierarquia social. Sendo assim, a ideia de que 
o individual prevalece sobre o coletivo, os direitos têm precedên-
cia em relação às obrigações, é, para os conservadores,

um absurdo. O Estado não pode se afundar num contrato, 
e o indivíduo não possui direitos abstratos; os direitos, e os 
deveres que os acompanham, vêm da coletividade, que re-
presenta uma interminável cadeia de gerações. A sociedade é 
‘uma parceria não só entre aqueles que estão vivos, mas en-
tre aqueles que morreram e os que vão nascer’. A democracia 
trai essa parceria. A idéia de ‘uma maioria de homens, con-
tados um a um’, que determinaria as decisões políticas, seria 
nada menos do que desastrosa. (GIDDENS, 1996, p. 35).

Dessa forma, a oposição ao modelo de sociedade liberal 
ocorreu de forma mais acirrada quando as inovações por ela 
apregoadas colocaram em risco as estruturas de poder já con-
solidadas, através do questionamento da ordem social estabele-
cida e dos privilégios de classe. Sobre isso, Carvalho (2005, p. 1) 
afirma que as transformações 

formuladas dentro deste mundo, num movimento próprio 
das sociedades humanas, produziram uma alternativa a ele 
e esta teve que ser prontamente detida, num sentido de au-
topreservação.

A historicidade das relações humanas tem, nesse sentido, 
demonstrado a complexidade da vida em sociedade. No momento 
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em que se constrói um modelo de organização social e de explica-
ção do real, surgem, dentro do próprio modelo, os elementos que 
por vezes o destruirão ou o farão ressurgir sob novas condições.

Nesse sentido, cabe perguntar: como pôde o conservado-
rismo, nos anos que se seguiram à Revolução, firmar-se enquan-
to movimento, mesmo diante da dinâmica social vivida na Euro-
pa e do desejo de inovação propiciado pela ação revolucionária? 
Pois, como constata Watkins (1964, p. 44), por volta de 1815, 
com a derrota de Napoleão, a Europa regressou a uma geração 
inteira de monarcas conservadores. Essa inversão de destinos 
foi o resultado não só da fraqueza interna e do colapso final do 
movimento revolucionário, mas também de um novo e cada vez 
mais poderoso núcleo de pensamento antirrevolucionário.

E a que Watkins (1964) se reporta ao falar em “fraqueza 
interna do movimento” revolucionário? Certamente, a resposta 
para o fortalecimento das estruturas conservadoras, em con-
traposição ao discurso revolucionário, esteja no cerne do proje-
to iluminista e na sua repercussão no contexto europeu. Nesse 
sentido, poder-se-ia indagar: os grupos que participaram da Re-
volução – nobres, burgueses e camponeses – tinham os mesmos 
objetivos a conquistar? O ideal de emancipação humana tão 
amplamente difundido pelos iluministas encontrou condições 
sociopolíticas e econômicas para se concretizar?

Para Ostermann e Kunze (1995, p. 10), a Revolução não 
era um bloco. Ela “se dividia numa série de fases, decorrentes 
das diferentes formas de atuação dos grupos sociais, guiados 
por objetivos e concepções diversas sobre os problemas econô-
mico-sociais e o modo de resolvê-los”.

Dessa maneira, tendo em vista a afirmação de Ostermann 
e Kunze (1995), o contexto social no qual emergiu a Revolução 
pode ser assim entendido:12 de um lado, encontrava-se a po-

12  Não é intenção desta pesquisa esgotar as possibilidades de compreensão do mo-
vimento revolucionário francês, tendo em vista que múltiplas determinações de-
sencadearam o processo. Pretende-se apenas apontar alguns fatores sociopolíticos 
e econômicos que o determinaram. Sabe-se, por exemplo, da existência, durante o 
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l pulação pobre de Paris, que queria pão e terra, e, de outro, a 
burguesia emergente, que exigia o controle político e econômico. 
A conjuntura sociopolítica e econômica francesa no século XVIII 
delimitou os campos de luta no processo revolucionário.

A Revolução “teve início com a luta da elite contra o mo-
narca, que não aceitava limitações a seus poderes”. A nobreza 
dedicava-se a empreendimentos capitalistas e os burgueses ri-
cos compravam títulos e cargos públicos que lhes davam aces-
so à nobreza, formando, assim, uma elite que era desejosa de 
limitar o poder monárquico. A nobreza, de tendências liberais, 
e a burguesia aliaram-se em torno de seus interesses e, se não 
fossem as revoltas, um acordo entre nobreza, burguesia e rei 
“instituindo uma monarquia constitucional”, ou seja, a “refor-
ma” proposta por Burke ao analisar a Revolução teria sido pos-
sível. O povo, “lutando por questões de abastecimento, como 
fizera tantas outras vezes nos séculos anteriores, transformou 
o que seria uma pacífica revolução legal em uma guerra civil, 
sangrenta.” (OSTERMANN; KUNZE, 1995, p. 13).

Em relação ao movimento revolucionário e às transfor-
mações sociais a ele relacionadas, uma outra indagação po-
deria aqui ser cogitada: a plebe francesa tinha consciência de 
sua força enquanto classe, agindo em nome de um interesse 
coletivo? Ou, como arguiu Marx (1987-1988), a grande massa 
da nação francesa era “formada pela simples adição de gran-
dezas homólogas, da mesma maneira por que batatas em um 

processo revolucionário, de grupos sociais com posturas radicais cujas ações tam-
bém devem ser consideradas, como no caso da “Sociedade dos Iguais/Conjuração 
dos Iguais” (1794), criada por Gracchus Babeuf. Essa sociedade reivindicava a apli-
cação da Constituição de 1793, que adicionou emendas à de 1789. As emendas em 
questão são, sobretudo, concessões às reivindicações populares: direito à educação 
e à assistência pública. Marx considerava Babeuf o “primeiro comunista ativista”, e 
a Conjuração dos Iguais, o “primeiro partido comunista”. (Marxists Internet Archi-
ve). A respeito de Gracchus Babeuf e a Conspiração dos Iguais, verificar: VOVELLE, 
Michel. imagens e imaginário na história: fantasmas e certezas nas mentalidades 
desde a Idade Média até o século XX. São Paulo: ática, 1997, p. 161 e 195-196.
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saco constituem um saco de batatas.” (MARX, 1987-1988, p. 
75). Para Marx, a massa camponesa, devido às suas condições 
materiais históricas, era desprovida de consciência de classe, o 
que dificultou sua verdadeira cisão e a identificação de um ideal 
coletivo. A dinastia de Bonaparte representaria

não o camponês revolucionário, mas o conservador; não o 
camponês que luta para escapar às condições de sua exis-
tência social, a pequena propriedade, mas antes o camponês 
que quer consolidar sua propriedade; não a população rural 
que, ligada à das cidades, quer derrubar a velha ordem de 
coisas por meio de seus próprios esforços, mas pelo contrá-
rio, aqueles que, presos por essa velha ordem em um isola-
mento embrutecedor, querem ver a si próprio e suas pro-
priedades salvos e beneficiados pelo fantasma do Império. 
(MARX, 1987-1988, p. 76).

Nem a burguesia, interessada em manter seus privilégios, 
nem a classe camponesa, ainda despolitizada, viram na Revo-
lução um meio de ruptura com a velha ordem das coisas. A 
Revolução Francesa, como símbolo da queda do Antigo Regime 
e de novos tempos para a humanidade, somente adquiriu esse 
significado quando, devido à situação de miséria em que vivia o 
povo francês, rebelou-se e “invadiu a Bastilha, milenar fortaleza 
– prisão do Estado francês.” (OSTERMANN; KUNZE, 1995, p. 3). 
Mesmo com a queda do Antigo Regime, o sistema de privilégios, 
agora não mais da aristocracia feudal, mas da burguesia capi-
talista, permaneceu.

Os burgueses, através da apropriação do discurso liberal, 
pleiteavam para si os benefícios do mercado livre, da livre con-
corrência, mas ao que se refere à conservação das estruturas 
de poder e à manutenção dos privilégios, estes se mantinham 
fechados. A sociedade que surgiu da Revolução Francesa não 
era livre, nem igualitária, nem fraterna, e se dividia entre duas 
classes opostas à burguesia (proprietária das empresas capi-
talistas) e ao proletariado (trabalhadores assalariados). Assim, 



174
E

le
iç

õe
s 

e 
m

íd
ia

 lo
ca

l a “história de toda sociedade até hoje é a história de lutas de 
classes.” (MARX, 1989, p. 66).13

Por sua vez, Rudé (1982, p. 94) argumenta que os grupos 
sociais, tais como a burguesia, os camponeses e a plebe urba-
na, envolvidos no processo revolucionário francês, “eram poten-
cialmente revolucionários ou estavam empenhados em alguma 
forma de mudança política e social”. Para o autor, a conjuntura 
sociopolítica e econômica da França no período pré-Revolução 
levou à efervescência do movimento revolucionário. Motivados 
por objetivos próprios, os grupos sociais envolvidos no proces-
so revolucionário expressaram seus interesses e reivindicações 
numa série de manifestações e revoltas que marcaram o cenário 
pré-Revolução.

Segundo Rudé (1982), os anseios e motivações próprias 
dos grupos sociais envolvidos no processo revolucionário e as 
sucessivas crises econômicas das décadas de 1770 e 1780 leva-
ram a uma série de revoltas e manifestações que antecederam 
a Revolução, em 1789, entre elas: a “révolte nobiliaire” – pressão 
aristocrática e popular que levou à convocação dos Estados Ge-
rais; a Assembleia Nacional aceita pelo rei, formada a partir da 
movimentação da classe burguesa, com apoio de uma insurrei-
ção popular em Paris; e as revoltas camponesas, que visavam a 
acabar com o sistema senhorial de posse da terra.14

13  Mais tarde, Marx revê o papel do campesinato na história ao responder à carta da 
populista Vera Zazulich sobre a possibilidade do desenvolvimento do socialismo na 
Rússia, país eminentemente rural: “Convenci-me de que esta comuna é o ponto de 
apoio da regeneração social na Rússia, mas para que possa funcionar como tal será 
preciso eliminar primeiramente as influências deletérias que a acossam por todos os 
lados e, em seguida, assegurar-lhe as condições normais para um desenvolvimento 
espontâneo.” (MARX apud IANNI, 1985, p. 7). A esse respeito, ver: SCHIMANSKI, 
Édina. Formatos organizacionais dos assentamentos do MST - Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem-Terra: as Cooperativas de Produção Agrícola - CPA’s: estudo de 
caso: COPAVI - Paranacity – Paraná. 1998, 144 f. Dissertação (Mestrado em Sociolo-
gia das Organizações) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1998.
14  Os estudos de Rudé (1982), baseados em Mandrou (1964) e Vovelle (1977), reto-
mam algumas questões relacionadas ao papel e à atuação das classes populares 
– plebe francesa urbana e campesinato – no processo revolucionário francês. Rudé 
(1982, p. 95) busca compreender de que forma o ideário iluminista propagado pela 



175Conservadorismo e modernidade

Isto posto, verifica-se que a Revolução Francesa torna-se 
um cenário complexo e conflitante, transformando uma utopia 
em uma ideologia. Na perspectiva de Mannheim (1968), a utopia 
são as ideias pensadas para uma realidade tendo como objetivo 
mudanças na ordem social estabelecida. Por sua vez, a ideologia 
seriam os sistemas de representação em direção à reprodução 
da ordem social vigente.15 Analisando o movimento revolucio-
nário francês, o autor ressalta que os desejos de mudança na 
ordem social (utopia), apresentados pela burguesia revolucioná-
ria, assumiram também uma conotação ideológica, na medida 
em que a burguesia apropriou-se desse ideal em proveito pró-
prio, a expensas de outros segmentos sociais.

Assim, a burguesia construiu o ideário que sustentou o 
projeto revolucionário, tendo em vista as ideias dos filósofos 
iluministas Rousseau e Montesquieu, sobre os direitos do ho-
mem, da soberania popular e do contrato social. No entanto, 
os ideais burgueses – liberdade, igualdade e fraternidade –, que 
sustentavam a utopia revolucionária no sentido definido por 
Mannheim (1968), não atingiram seu ideal transformador, na 
medida em que a classe burguesa, tendo atingido seus objetivos 
com a queda do regime absolutista, passou de revolucionária a 
conservadora. A utopia transformou-se em ideologia à medida 
que não vislumbrava uma mudança na ordem social vigente. Ao 
analisar a forma de mentalidade utópica que embasou o libera-
lismo, ou seja, a idéia liberal “humanitária”, Mannheim (1968) 
demonstra que os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, 

burguesia e as motivações (ideias) revolucionárias próprias e inerentes ao “povo co-
mum” contribuíram no desenvolvimento de uma consciência política mais ampla 
das camadas populares.
15  Segundo Löwy (2003, p. 10-11), Mannheim define o termo ideologia enquanto 
“sistemas de representação que se orientam na direção da estabilização e da 
reprodução da ordem vigente – em oposição ao conceito de utopia, que define as 
representações, aspirações e imagens-de-desejo que se orientam na direção da 
ruptura da ordem estabelecida e que exercem uma função subversiva. Por outro 
lado, Mannheim reuniu ideologia (neste sentido) e utopia sob a categoria comum de 
formas da falsa consciência, isto é, de ‘representações que transcendem a realidade’, 
em oposição às representações adequadas e compatíveis-com-o-ser-social-real”.
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l essencialmente utópicos, revelaram-se ideológicos quando não 
encontraram condições reais de se efetivar. Onde a

utopia da burguesia ascendente consistia na idéia da ‘liber-
dade’. Era em parte uma verdadeira utopia, isto é, continha 
elementos orientados para a realização de uma nova ordem 
social, constituindo um instrumento para a desintegração da 
ordem previamente existente, e que, após sua realização, se 
converteram parcialmente em realidade. (MANNHEIM, 1968, 
p. 227).

Ao mencionar que os elementos utópicos presentes no 
ideário liberal-humanitário converteram-se parcialmente em 
realidade, Mannheim (1968) define o campo ideológico. As pro-
posições – liberdade, fraternidade e igualdade – acabaram be-
neficiando apenas a burguesia. Dessa maneira, os elementos 
utópicos tornaram-se ideológicos à medida que mascararam a 
conservação dos privilégios, agora não mais restritos à aristo-
cracia da burguesia capitalista emergente. Nesse sentido, Man-
nheim (1968) coloca que a utopia transformara-se em ideologia 
na medida em que efetivou-se a

liberdade no sentido de quebrar as cadeias da ordem de es-
tado, guilda e casta, no sentido de liberdade de pensamento 
e de opinião, no sentido de liberdade política e liberdade do 
desenvolvimento sem entraves da personalidade, tornaram-
-se em um sentido amplo, ou pelo menos em um sentido 
mais amplo do que na sociedade feudal anterior baseada nos 
laços de status, uma possibilidade viável. Sabemos, hoje em 
dia, exatamente em que medida estas utopias se tornaram 
realidades e até que ponto a idéia de liberdade daquela época 
continha não apenas elementos utópicos, mas igualmente 
elementos ideológicos. (MANNHEIM, 1968, p. 227).

Luis (2005), ao analisar as repercussões político-sociais 
da Revolução Francesa, caracteriza-a como um movimento con-
traditório multifacetado, que não pode ser compreendido sem 
se levar em conta a movimentação econômica e política quando 
da estruturação e desenvolvimento do capitalismo, ocasionado 
pela Revolução Industrial, e o favorecimento das condições para 
o acúmulo de capital.
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Para Luis (2005, p. 50), a Revolução Francesa foi uma 
revolução burguesa, e, tão logo a burguesia alcançou seus ob-
jetivos, posicionou-se em favor da manutenção e conservação 
dos privilégios por ela conquistados no processo revolucioná-
rio. Assim, a contradição existente explica-se pelo fato de que 
a burguesia aboliu as práticas do Antigo Regime, “instituindo 
direitos, liberdade e igualdade àqueles de sua classe”, excluindo 
aqueles que contavam apenas com sua força de trabalho, pois 
não tinham propriedades nem capital.

Com a derrocada do regime aristocrático, a burguesia as-
sumiu um novo papel – de revolucionária passou a ser conserva-
dora: “de vanguarda, de revolucionária (contra o regime feudal), 
passou à posição de justificação e manutenção do existente.” 
(LUIS, 2005, p. 39). Através da suposta igualdade, liberdade e 
fraternidade para todos os indivíduos, defendida na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a burguesia im-
pôs de forma “mascarada”, isto é, ideologicamente construída, 
sua visão de mundo como forma de conservar-se no poder.

Para Luis (2005, p. 38), a lógica burguesa capitalista limi-
tou a máxima “Liberdade, Fraternidade e Igualdade” a apenas 
um grupos de favorecidos. A burguesia, enfatizando o 

direito individual e o direito à propriedade, não poderia pro-
duzir resultados, de curto ou de longo alcance, senão os 
previstos implicitamente na Declaração. Em vez de direitos, 
evidenciaram-se as diferenças a favor de alguns.

Fica manifesto que a classe trabalhadora não obteve os 
mesmos privilégios que a burguesia na Revolução.16 No processo 
revolucionário, a

16  Luis (2005) retrata a visão de Marx sobre a Revolução: “Marx, que viveu as in-
fluências do Iluminismo e os movimentos revolucionários do século XIX, em 1848, 
denunciava o caráter contraditório da emancipação burguesa, pois entendia que a 
distinção entre as classes é um impeditivo da emancipação humana. Argumenta 
que a sociedade burguesa brotou das ruínas da sociedade feudal e não aboliu os 
antagonismos de classe.” (LUIS, 2005, p. 39).
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l classe trabalhadora, que sofria na pele as contradições, se 
manifestava, mas não tinha independência de classe porque 
historicamente não tinha uma caminhada enquanto classe, 
senão como trabalhadores individuais lutando pela subsis-
tência. Por essa razão, era guiada pela burguesia que se inti-
tulava como classe revolucionária, e que em nome do ‘povo’, 
instituiria nova forma de governo. Contudo, a classe traba-
lhadora foi traída no sentido de não ser incluída enquanto 
classe beneficiária, com os mesmos privilégios da burguesia. 
(LUIS, 2005, p. 38).

O Iluminismo previa uma humanidade livre, consciente e 
emancipada. No entanto, a modernidade vem acompanhada de 
intensas crises sociais. O sistema capitalista de produção agra-
vou o quadro de desigualdade social, em que a

burguesia estava cada dia mais rica, obtendo lucros em suas 
fábricas e minas, empregando homens, mulheres e crianças 
por salários muito baixos. Esses operários enfrentavam pés-
simas condições de trabalho e subsistência. Para conseguir 
melhorias de vida, realizavam greves, revoltas e outras mani-
festações contra a exploração. (OSTERMANN; KUNZE, 1995, 
p. 8-9).

Fundamentando-se em Marx, para Ostermann e Kunze 
(1995, p. 9), a Revolução foi “necessária para regulamentar em 
leis a nova ordem econômica, social e cultural capitalista. Der-
rubando o feudalismo, que protegia os interesses da aristocra-
cia, permitiu o crescimento econômico e político da burguesia”, 
provocando um agravamento das questões sociais.

A partir dessas considerações, poder-se-ia indagar: o pro-
jeto emancipatório iluminista concretizou-se após a derrubada 
do Antigo Regime? O pretenso progresso científico, tecnológico 
e cultural experimentado nas décadas seguintes à Revolução 
tornou-se um bem comum ou um privilégio de classe? Já se 
experimentou a modernidade ou o que se viveu é apenas uma 
pseudomodernidade? (ROUANET, 1993). O conservadorismo 
“morreu” ou continuou permeando as práticas sociais de grupos 
interessados em consolidar os privilégios de classe alcançados?
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A resposta poderia, por certo, ser precedida de uma refle-
xão explicitada por Luis (2005, p. 50-51), para quem “a socie-
dade liberal moderna é fruto do Iluminismo, transformando a 
liberdade e a autonomia humana (seus maiores objetivos) em 
meras fachadas formais”. A liberdade pretendida e defendida 
pela burguesia se expressa no liberalismo de mercado, nas li-
vres transações comerciais, nos quais a autoridade do Estado 
é limitada. No que se refere à participação democrática dos in-
divíduos, à mobilização de grupos em torno da melhoria das 
condições de vida e à igualdade de oportunidades, a máxima da 
liberdade é questionável e parcial. É a visão ideológica que pre-
valeceu, que não primou pela emancipação social.

A liberdade não se efetiva por si só, mas através da cons-
trução de um mundo positivo, de instituições geradoras de 
espaço de liberdade, ou seja, o pano de fundo, o conjunto de 
relações que dá a base de sustentação para a efetivação da 
liberdade não a oportunizou, mas a limitou num duplo movi-
mento: a acumulação da riqueza, por um lado, e de outro, a 
grande massa abaixo de subsistência. (LUIS, 2005, p. 37).

No sistema capitalista, a liberdade proposta pelo liberalis-
mo em seus primeiros tempos deu lugar ao individualismo de 
concorrência. A fraternidade e a igualdade, tão presentes no dis-
curso iluminista, deram lugar à injustiça, e as divisões de classe 
passaram a ser explicadas pelas relações de mercado, em que  
só os que têm “força de vontade” podem vencer. A participação 
e a liberdade tornaram-se possíveis somente para aqueles cujo 
modelo econômico garante os meios de realização. 

A emancipação difundida pelos ideólogos burgueses esten-
dia-se para o homem em geral, mas ficou limitada ao sujei-
to histórico que encabeçou o movimento iluminista. (LUIS, 
2005, p. 50).

A partir dos elementos discutidos acima, arrisca-se dizer 
que a sociedade capitalista moderna é conservadora. A burgue-
sia, de classe revolucionária, passou a conservadora, pois tão 
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l logo alcançou seus objetivos, levantou-se em favor de reconhe-
cê-los como justos e passou a conservá-los. A emancipação, 
elemento preponderante no discurso iluminista, em relação ao 
qual o conservadorismo posicionou-se contrário, não encontra 
espaço de efetivação na sociedade moderna capitalista. É nesse 
quadro de ruptura e continuidade, no qual se evidenciam gran-
des antagonismos sociais, que o conservadorismo ganha força 
política e expressão.

o pensamento conservador reformulado: 
a dificuldade de consolidação do projeto 
iluminista emancipatório

Segundo Watkins (1964), o vocábulo “conservadorismo” 
vem, historicamente, ganhando novos significados, passíveis de 
muitas interpretações. Muitas vezes, esses significados são des-
vinculados do conceito original, o que, na opinião do autor, gera 
certa controvérsia política. Watkins (1964, p. 45) exemplifica tal 
fato com o surgimento do movimento neoconservador nos Esta-
dos Unidos, em que a

principal preocupação de seus proponentes é reduzir o papel 
do govêrno na vida americana e confiar na iniciativa privada 
e no mercado livre como veículos primordiais do progresso. 
O que êles advogam, por outras palavras, é o retôrno a uma 
forma anterior e mais pura da ideologia liberal. Na maioria 
dos aspectos, isso é exatamente o oposto da posição antilibe-
ral de Burke e dos primeiros conservadores. (Watkins, 1964, 
p. 45).

Tendo em vista as colocações de Watkins (1964), poder-
se-ia indagar, a respeito da consolidação das práticas conserva-
doras na modernidade: qual a trajetória e o perfil do movimento 
conservador na sociedade capitalista moderna? O que é ser con-
servador na modernidade?
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Giddens (1996, p. 31), por sua vez, coloca que o conser-
vadorismo propagado por Burke e seus sucessores não pode ser 
interpretado como um fenômeno estático e regular, pois, “em-
bora não tão complexo e diverso quanto o socialismo, o con-
servadorismo apresenta grande variação em países diferentes 
e inclui diversos elementos contrastantes”. Dessa maneira, o 
conservadorismo não pode ser analisado como um sistema sin-
gular e homogêneo de práticas que ocorreram simultaneamente 
e similarmente em diferentes contextos históricos. As diferenças 
observadas entre o modelo de conservadorismo britânico, es-
sencialmente antiburguês, e o modelo americano, que tem sido 
agressivamente pró-capitalista quase desde seus primórdios, 
evidenciam a importância de se compreender o conservadoris-
mo a partir de uma perspectiva dinâmica.

É interessante notar que os movimentos que integram 
indivíduos partidários de uma mesma ideologia – no caso do 
presente estudo, o movimento conservador – precisam estar se 
adequando constantemente à realidade na qual estão inseridos. 
Essa adequação ocorre no grupo como forma de resistência, já 
que muitas de suas convicções iniciais17 são colocadas à prova 
cotidianamente. Nesse processo, muitas convicções iniciais são 
reafirmadas e outras são revistas a partir de situações concre-
tas. Essa adaptação se faz necessária para que o movimento 
não se extinga e encontre campo fértil para a efetivação dos seus 
ideais. Assim, o grupo organizado

ao deparar-se com a estruturação no cotidiano, tende a ce-
der. A instituição que nasce em semelhante circunstância 
é, ao mesmo tempo, herdeira e traidora do impulso inicial. 
Trava-se no seu seio uma tensão fundamental. De um lado, 
a necessidade de se ‘adaptar ao tempo’ e, de outro, o cons-
tante apelo ao impulso fundante. (SILVA, 2000, p. 50).

17  Alberoni (1991 apud SILVA, 2000, p. 50) chama essas convicções iniciais de im-
pulsos fundantes, os quais, ao longo do processo de institucionalização do movi-
mento, vão se modificando, perdendo, muitas vezes, seu caráter inicial.
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l Em relação ao movimento conservador, essa estruturação 
do cotidiano à qual Silva (2000) se refere está relacionada às 
mudanças de ordem sociopolítica e econômica que ocorreram 
tanto na sociedade europeia quanto na americana, na medida 
em que o capitalismo expandiu-se mundialmente.

Com a expansão do capitalismo, o conservadorismo teve 
de se adaptar, sob o risco de extinguir-se. Assim, na moderni-
dade, o velho conservadorismo “morreu” (GIDDENS, 1996, p. 
36), porque as formas sociais que procurou defender, entre elas 
o feudalismo, a hierarquia ligada ao domínio aristocrático e o 
Estado supremo, desapareceram quase que por completo. Essa 
reestruturação das práticas conservadoras dá origem ao pensa-
mento conservador reformulado.

Para Carvalho (2005), o conservadorismo e as instituições 
por ele defendidas, ao se depararem com as transformações pro-
vocadas pela gênese do capitalismo, tiveram de se reinventar. 
A autora não vê na estruturação do sistema capitalista de pro-
dução a derrubada completa das estruturas de poder organi-
zadas pelo poder conservador, fruto da sociedade aristocrática 
europeia. O que houve, na realidade, foi uma reestruturação do 
conservadorismo frente à nova realidade existente, um “acordo” 
entre a modernidade e o conservadorismo, onde “muda-se para 
conservar”. Assim, o

conservadorismo, como estrutura consciente de pensamen-
to, segue essa lógica de formação, pois ele é reação à trans-
formação, uma reação bastante peculiar, posto que se carac-
teriza pela apropriação de elementos novos, mas dentro de 
uma perspectiva anterior. As transformações são formadas 
por uma dialética de ruptura/continuidade, isto é, o novo se 
faz no anterior, mas é novo, logo supera aquele que o produ-
ziu. (CARVALHO, 2005, p. 2).

A postura adotada pelos conservadores de “mudar para 
conservar”, em que se abre mão de algumas coisas para con-
quistar outras, embora pareça contraditória, será a marca do 
conservadorismo na modernidade.
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Segundo Giddens (1996), no pós-guerra, três perspectivas 
variantes de conservadorismo podem ser reconhecidas: o Con-
servadorismo Filosófico, o Neoconservadorismo e a Nova Direita 
(Neoliberalismo). Em face dessas novas perspectivas, os grupos 
conservadores atualmente defendem: a importância de um Es-
tado forte, mas mínimo; a democracia, que, em alguns casos, 
eles defendem fervorosamente; e a hierarquia, que agora é justi-
ficada em termos de desigualdade funcional e não de uma apti-
dão herdada para governar. Para alguns grupos conservadores, 
no entanto, a defesa da existência de uma classe política com 
qualidades distintas de estadística ainda persiste (GIDDENS, 
1996, p. 36).

O Conservadorismo Filosófico buscou, a partir da retoma-
da dos valores de tradição, lealdade e autoridade, dar significa-
do e credibilidade ao pensamento conservador, dentro da lógica 
capitalista. Ou seja, através da retomada desses valores, o Con-
servadorismo Filosófico defendia a aplicabilidade dos preceitos 
conservadores na sociedade capitalista, caracterizando-se como 
uma forma de defesa filosófica do conservadorismo. Como repre-
sentantes dessa prática, podem-se destacar Michael Oakeshott 
e Roger Scruton, para os quais o conservadorismo estrutura-se 
a partir de três conceitos organizadores: autoridade, lealdade e 
tradição. E é somente através da retomada desses três conceitos 
que a sociedade capitalista moderna superará o individualismo 
e o consumismo exacerbado, alcançará o progresso e porá fim 
à degradação da moral, da família e dos costumes. O Estado e 
as demais instituições tradicionalmente estabelecidas (Igreja e 
Família) têm, para os defensores do Conservadorismo Filosófico, 
papel fundamental na formação dos cidadãos, visando à recon-
dução do progresso da humanidade (GIDDENS, 1996, p. 38).

Outra vertente de adaptação do conservadorismo frente à 
nova realidade mundial do pós-guerra é o movimento Neoconser-
vador. O Neoconservadorismo surgiu na Alemanha e nos Esta-
dos Unidos, tendo como expoentes Hans Freyer, Arnold Gehlen 
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l e Irving Kristol, respectivamente. O Neoconservadorismo aceita 
o capitalismo e a democracia liberal, mas com restrições. A eco-
nomia de mercado, na sociedade capitalista, tornou-se necessá-
ria, mas não suficiente para que a “boa sociedade” se estruture. 
Os neoconservadores “vêem a ordem burguesa como destruido-
ra dos símbolos e práticas tradicionais dos quais depende uma 
existência social significativa.” (GIDDENS, 1996, p. 40). 

A tarefa do conservadorismo é preservar instituições como 
a Família e a Igreja, como forma de restaurar o equilíbrio social 
dentro da sociedade capitalista. Segundo os neoconservadores, 
o liberalismo capitalista apoia a liberdade e a experimentação 
na economia, na arte e na família, indiscriminadamente, e “essa 
experimentação entra nas áreas da vida familiar, sexualidade e 
atividade moral [...], produz um individualismo feroz que amea-
ça a estrutura social e cria o vazio.” (GIDDENS, 1996, p. 43).

Diferentemente, a Nova Direita (Neoliberalismo) não vê o 
capitalismo como um problema, ou seja, como o causador dos 
problemas sociais enfrentados pela humanidade, atualmente, 
mas como a solução para esses problemas. A Nova Direita vê 
na ampliação e consolidação das relações de mercado mundiais 
(globalização) o ápice do sistema capitalista de produção e a su-
peração dos problemas sociais, como fome, miséria e margina-
lidade.

A possibilidade de mudança e de reestruturação da so-
ciedade, para os neoliberais, está na ampliação das relações de 
mercado, pois o capitalismo, tendo como base 

forças de mercado inexoráveis, não leva em consideração as 
origens sociais das pessoas, cor de pele ou sotaque. Longe de 
incentivar o egoísmo, a simples busca de lucro é uma fonte 
de força moral porque exclui a parcialidade política e o pre-
conceito social. (GIDDENS, 1996, p. 46).

Para os neoliberais, a posse da propriedade deve ser en-
corajada e incentivada exatamente como um modo de garantir 
a participação de “todos” no sistema de mercado. O movimento 
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ascendente na escala social em uma sociedade de mercado, in-
cluindo a aquisição de propriedade, deve estar aberto a todos 
que tenham vontade de vencer e a determinação para compe-
tir. No sistema neoliberal, a hierarquia persiste, mas não mais 
aquela apreciada pelo Velho Conservadorismo, que permite a 
transmissão de privilégios herdados ao longo das gerações.

Na concepção neoliberal,18 a autoridade das instituições 
(Estado, Igreja, Família) é substituída pela coordenação espon-
tânea dos indivíduos, os quais, motivados por interesses indi-
viduais, cooperam para uma sociedade melhor. O Estado deve 
ser mínimo, mas “forte”, limitando-se a fazer cumprir as leis que 
protegem a propriedade e a liberdade competitiva nas relações 
de mercado. As liberdades protegidas são, em geral,

a liberdade de possuir e de acumular, sem limites e a tí-
tulo privado, bens econômicos, assim como a liberdade de 
empreender operações econômicas (a chamada liberdade de 
iniciativa econômica), liberdades das quais se originaram e 
continuam a se originar as grandes desigualdades sociais 
nas sociedades capitalistas mais avançadas e entre as socie-
dades economicamente mais desenvolvidas e as do Terceiro 
Mundo. (BOBBIO, 1996, p. 41).

O Estado no neoliberalismo deve, ainda, criar estratégias de 
proteção da economia e políticas internas, fomentando o naciona-
lismo enquanto estratégia integradora. Ao desvincular-se dessas 
funções, interferindo em setores que não lhe competem, a 

atividade governamental (welfare state) é acompanhada pelo 
equivalente do fracasso nos negócios, sem os mecanismos 
disciplinadores que os mercados estabelecem para eliminar 
os menos eficientes. (GIDDENS, 1996, p. 45, grifo nosso).

É interessante notar que, a partir dessa concepção de 
Estado engendrada pela Nova Direita, as políticas públicas em 

18  O neoliberalismo tem como um de seus expoentes o pensador F. A. Hayek, que 
se proclamava não-conservador. No entanto, seus seguidores caracterizaram suas 
ideias como parte de um “liberalismo conservador”. (GIDDENS, 1996, p. 45-46).



186
E

le
iç

õe
s 

e 
m

íd
ia

 lo
ca

l favor dos excluídos sociais tornam-se inoperantes. As ações go-
vernamentais que busquem a equidade social são duramente 
questionadas, pois, segundo os neoliberais, criam “uma horrível 
mistura de monstruosidades burocráticas e dependência previ-
dencial.” (GIDDENS, 1996, p. 46). O Estado é destituído de suas 
atribuições e responsabilidades sociais na medida em que, em fa-
vor das classes dominantes e dos interesses do capitalismo mun-
dial, deixa de atender às necessidades da população em geral.

É importante destacar que, no que se refere à realidade 
brasileira, a sociedade neoliberal, contrariamente ao que se pro-
pôs, é caracterizada pela marginalidade e exclusão social. 

Com a violência dos programas neoliberais adotados recen-
temente no Brasil, foi consolidada a lógica da desconstrução 
de uma nação, que um dia sonhou ser soberana, justa e de-
mocrática. (POCHMANN, 2001, p. 10).

O poder político e econômico, na sociedade neoliberal, 
continua centrado nas mãos de poucos, e os privilégios e des-
mandos na política são mascarados por uma falsa democra-
cia. Os movimentos sociais ganham a imagem de subversivos 
e desestabilizadores da ordem social.

A ordem feudal aristocrática deu lugar à ordem capitalista 
burguesa. No entanto, os mecanismos de produção e o poder 
econômico continuam centrados nas mãos das elites. A miséria 
de grande parte da população mundial no neoliberalismo é jus-
tificada por uma visão distorcida de sucesso individual. Ao invés 
de programas sociais que busquem a emancipação dos indiví-
duos, presencia-se, cada vez mais, por parte das autoridades 
nacionais e locais, ações paternalistas de cunho ideológico que 
buscam fazer permanecer a ordem social estabelecida.

A partir das reflexões expostas acima, é possível perceber 
a complexidade e a importância do tema em questão, pois o 
pensamento conservador, formulado por Burke no século XVIII, 
continua em debate nos dias atuais, em face da realidade do 
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mundo capitalista. Giddens (1996) questiona até que ponto es-
sas novas práticas se aproximam ou se distanciam do Velho 
Conservadorismo.

Dessa maneira, a importância da reflexão sobre o tema 
dá-se principalmente no que se refere à tentativa de alguns 
estudiosos em compreender sociedades atuais marcadas pela 
desigualdade social e pela manutenção de privilégios de uma 
classe em relação à outra. 
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