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RESUMO 
 

 
 
Este trabalho investiga a relação entre jornalismo e poder político em Mossoró-RN, a 
partir de um evento específico: as eleições para prefeito do município em 2008. 
Partindo de uma perspectiva histórica, até chegar ao modelo jornalístico dominante 
na atualidade, o estudo expõe as fragilidades do conceito de jornalismo como mera 
descrição da realidade, evidenciando a atuação de forças sociais que o 
caracterizam, principalmente, como atividade produtora de sentido. Para investigar 
essa relação, a pesquisa analisou um total de vinte matérias, tendo como foco os 
seus elementos verbais mais visíveis, publicadas na editoria política do Jornal 
Gazeta do Oeste no período da campanha eleitoral. Utilizando como recurso 
metodológico a análise de conteúdo quali-quantitativa, o estudo identificou uma série 
de mecanismos e estratagemas que fazem parte do arsenal usado pelos veículos 
para impor, de forma sutil, as suas preferências políticas e partidárias. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This work investigates the relation between journalism and political Power in Morroró 
county analyzing a specific event: the elections for mayor of the county in 2008. 
Starting from a historical perspective until reaching the dominant model of journalism 
today, the study exposes the fragility of the concept concept of journalism as a 
simple description of reality, showing the role of social forces that characterize it, 
mainly, as an activity active producer of meaning. To investigate this relation, the 
research examined 20 subjects targeting their verbal elements more visible, 
published in the editorial policy of the journal Gazeta do Oeste during the election 
campaign. Using as methodological resource content analysis quantitative and 
qualitative, the study identified several mechanisms and strategies that are part of 
the arsenal used by the media to impose subtly their policy and party preferences.  
 
 
Key words: Journalism, political power, elections. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 Uma eleição, seja na esfera federal, estadual ou municipal, representa o ápice 

e a consolidação da democracia. De modo simplificado, sem desdobramentos 

teóricos e reflexões mais profundas, a eleição é o momento onde o cidadão escolhe 

os seus representantes, outorgando através do voto direto, um mandato para que 

defendam dentro das instituições democráticas, os interesses desse cidadão. 

Atualmente, no Brasil, a cada dois anos o eleitorado brasileiro tem a oportunidade (e 

a obrigação) de avaliar o trabalho de seus representantes, escolhendo se continuam 

a seguir por um determinado caminho ou se deve modificá-lo. Esse reducionismo, 

entretanto, só nos permite essa definição ideal e primária, já que uma eleição, a 

exemplo de toda e qualquer atividade social, é um processo permeado de 

contradições e complexidades. 

 A campanha eleitoral, evento que antecede a eleição propriamente dita, é 

tradicionalmente entendida, dentro do paradigma democrático, como o período em 

que o eleitor, usando o seu livre-arbítrio e seus recursos intelectuais, se utiliza para 

escolher o candidato que melhor irá representá-lo. Na prática as campanhas são 

cada vez mais caracterizadas pela intensa difusão de carga simbólica especializada 

com objetivo deliberado de conquistar corações e mentes. Em síntese, campanhas 

eleitorais são territórios de marqueteiros e outros profissionais da comunicação 

especializados em criar demandas de consumo, desejos, sonhos, modificar e 

direcionar pensamentos. Em conseqüência disso ou não, o fato é que uma 

campanha eleitoral, muito além dos grupamentos políticos, mobiliza parte da 

população, setores da economia e de forma lúdica desperta embates ideológicos e 

paixões, chegando a rivalizar como o nosso esporte nacional. Poucos setores são 

imunes a essa “contaminação”, o jornalismo não só não escapa desse processo, 

como é pressionado por “todos os atores” envolvidos, de eleitores a candidatos, que 

enxergam matérias que favorecem o adversário e seus grupos políticos. Esse 

parece ser o preço a ser pago por uma atividade considerada como um dos pilares 

mais fortes da democracia, destinada a descrever os fatos e servir de bússola para o 

eleitor, mas, afinal, não seria essa definição também outra simplificação?       

 Nas sobras desse preâmbulo, no campo das contradições às quais já nos 

referimos, reside uma problemática que intencionamos desenvolver neste trabalho. 
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Se os papéis de marqueteiros, publicitários e propagandistas são claros em uma 

eleição, qual seria o papel do jornalismo em uma campanha eleitoral? Em um 

primeiro momento a resposta a esse questionamento pode parecer simples, afinal, 

cabe ao jornalismo informar, é o jornalismo afinal o grande aliado do paradigma 

democrático, a ferramenta que, distante de interesses político-partidários, 

disponibiliza conteúdo utilitário que proporciona recursos para que o eleitor processe 

esse conteúdo informativo e tome a melhor decisão.  

A problemática, portanto, reside na percepção de que o jornalismo exerce um 

papel distinto no processo eleitoral como um todo, ou seja, enquanto a propaganda 

e o marketing possuem objetivo deliberado de intervir na vontade do eleitor, o 

jornalismo encontra-se do outro lado da trincheira, disponibilizando conteúdo 

apartidário, limitando-se a descrever a realidade fiel dos fatos com o propósito de 

estimular a consciência do eleitor, provendo-o de recursos para que ele tome a 

melhor decisão e alimente o círculo virtuoso da democracia. Dessa maneira, a 

questão central do nosso trabalho é investigar se esses cânones do jornalismo, são 

de fato verificáveis ou se são apenas simplificações de uma realidade mais 

complexa.   

É claro que, analisar de forma genérica realidades sociais distintas, é um erro 

ao qual não pretendemos incorrer, assim a nossa investigação vai partir de uma 

situação local, específica e com os seus resultados, embora possam servir de 

referência para outras investigações, pois serão considerados produtos de uma 

avaliação delimitada, restrita, como prevê a cartilha da investigação científica. 

Este trabalho intenciona investigar o pleito municipal de Mossoró-RN, no ano 

de 2008, a partir de um conjunto de matérias jornalísticas publicadas no período de 

campanha eleitoral pelo jornal Gazeta do Oeste, no bojo da investigação, o 

tratamento do conteúdo jornalístico, dispensado às duas principais candidatas que 

concorriam ao cargo de chefe do executivo, ou seja, Larissa Rosado(Coligação 

Mossoró pra Você) e Maria de Fátima Rosado Nogueira (Coligação Força do Povo), 

ambas as adversárias são membros da família de maior tradição política no 

município, os Rosados. 

É preciso antes de tudo evidenciar um padrão que parece ser recorrente em 

todos os processos eleitorais, sem cair no campo da especulação atribuindo como 

causa à sede de poder ou a tensão natural decorrente do processo, o fato é que 

campanhas eleitorais quase nunca são eventos de alto nível, ao contrário, são 
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repletas de acusações (às vezes de caráter moral e pessoal), denúncias, armações 

e toda a sorte de golpes baixos, que partem de todas as direções. Em meio a todo 

esse jogo, cada vez mais comum às campanhas políticas, encontram-se 

supostamente em lados opostos o marketing político e o jornalismo, o primeiro com 

a intenção deliberada de dar suporte a qualquer evento que favoreça a venda do seu 

“produto”, enquanto que o segundo, com a intenção de elucidar qualquer evento 

importante dentro do jogo eleitoral, sem a preocupação de favorecer ou 

desfavorecer quem quer que sejam, tendo o intuito de orientar o sue público apenas 

pela verdade.   

A situação supracitada, leia-se, o acirramento, como era de se esperar, pôde 

ser observada na campanha para prefeitura de Mossoró de 2008, a nossa intenção, 

todavia, é investigar o comportamento do periódico Gazeta do Oeste no processo, 

analisar que papel desempenhou na eleição municipal de 2008 dentro desse clima 

de tensão. A investigação inicial baseia-se em outros estudos que demonstram a 

dependência que padece os veículos jornalísticos de pequeno porte, do poder 

público local. De acordo com Traquina(2001) veículos menores, situados em cidades 

interioranas, são mais dependentes do suporte financeiro do poder público, 

dependência que definitivamente torna mais difícil a aplicação do conceito de 

jornalismo apartidário e objetivo, trata-se de uma mera questão de sobrevivência 

empresarial ou mesmo de linha editorial, já que não raramente os veículos de 

comunicação são de propriedade de grupos políticos ou estão ligados a eles.  

Ainda no que se refere a essa relação que sempre se estabelece entre 

política e imprensa, cabe mencionar o DNA político do jornal Gazeta do Oeste e 

suas relações com o poder no RN, tendo inclusive o seu fundador Canindé Queiroz, 

exercido o cargo de vice-prefeito de Mossoró em 1972. O fato é que a proximidade 

entre jornalismo e poder político pode interferir no aporte do conteúdo jornalístico 

publicado durante uma campanha eleitoral. No que se refere a esse aspecto, cabe a 

observação de que ambas as candidatas, por pertencerem à família Rosado, 

gozavam de significativo prestígio político. Maria de Fátima Rosado Nogueira era a 

atual prefeita do município e tentava a reeleição, Larissa Rosado por sua vez, 

ocupava o cargo de deputada estadual e recebeu apoio manifesto da governadora 

do Estado Wilma de Faria e do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva.     

Todos esses elementos reunidos nos conduzem a um horizonte de pesquisa 

bem definido. Qual o comportamento do Jornal Gazeta do Oeste na campanha de 
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2008? O jornal foi equilibrado o suficiente na cobertura ou se submeteu as pressões 

do poder que ambas as candidatas gozavam? Dentro de uma perspectiva teórica 

cujas bases iremos explorar no decorrer do estudo, a hipótese mais viável é a de 

que uma cobertura imparcial, equilibrada e apartidária no contexto em que a 

campanha de 2008 aconteceu, seria muito difícil. Assim, por uma série de fatores 

somos levados a pressupor que o periódico cedeu às pressões impostas pelo poder, 

favorecendo um dos lados na disputa pela prefeitura de Mossoró. Em um primeiro 

momento, diante do que já foi exposto, podemos incorrer no erro de achar que uma 

pesquisa com esses objetivos é uma redundância, um fato tão “evidente” que 

dispensaria qualquer abordagem científica, mas certamente existirão outras 

questões que certamente virão à tona com o nosso estudo, que se propõe a ser 

sistematizado e revelar algo mais do que a superfície das matérias jornalísticas.  

É nosso objetivo, portanto, investigar e responder não somente às questões 

centrais: se o periódico tomou partido, se o fez, qual lado favoreceu? Ou se foi fiel 

aos cânones do jornalismo, se buscou a imparcialidade e o apartidarismo, se 

priorizou a informação em detrimento de posicionamentos políticos e ideológicos. Há 

igualmente uma preocupação em mensurar esses aspectos, a intencionalidade que 

se esconde por trás da mensagem jornalística, e se tais níveis de conteúdo 

simbólico teriam potencial para influenciar o leitor da Gazeta do Oeste. 
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1. O Jornalismo entre a opinião e a “isenção” 

 

 

  O jornalismo, tal com o entendemos hoje, baseia-se em algumas exigências 

elementares que compreendem: a circulação periódica e constante de informações 

atuais, e opiniões acerca do contexto social como um todo. Adotar esse conceito de 

jornalismo implica afirmar, entre outras coisas, que não há jornalismo sem liberdade. 

Essa estruturação filosófica aparentemente simples é de fundamental importância 

para o nosso trabalho, afinal, a liberdade, ou a busca por ela, desencadeou um 

cisma, pelo menos do ponto de vista técnico, no jornalismo, e que ajuda a entender 

os padrões que o jornalismo moderno adota atualmente. 

Na chamada pré-história do jornalismo, por volta do século XVII, ou seja, 

quando as publicações não reuniam os elementos básicos que definem o jornalismo, 

as publicações circulavam de forma clandestina, no intuito de driblar a censura que 

reinava naquele período, ou de forma “legal”, submetida a “censura prévia” 

governamental, nesse último caso, não conseguiam ir além de assuntos de pouco 

interesse público e bajulação oficial, como já afirmara Melo (2003). 

Com a ascensão da burguesia ao poder na França, a chamada “censura 

prévia” foi abolida, dando lugar, através de decreto, a “liberdade de imprensa”. A 

medida provocou uma espécie de “boom” das publicações informativas naquele 

período e com elas vieram alguns inconvenientes nos países onde floresciam essa 

nova classe dominante, como explica Melo (2003, p.22) 

 
 

Se por um lado, a nova classe dominante garantira a abolição da censura 
prévia, que tantos inconvenientes lhe causara durante o período de luta 
antiabsolutista, por outro lado, ela procurava instituir mecanismos que lhe 
garantissem o controle do debate público e neutralizassem a combatividade 
dos seus inimigos de classe ou das frações não hegemônicas que 
integravam também as fileiras burguesas. 
  
 

O controle vinha em forma de asfixia jurídica, através de atos regulatórios que 

permitiam ao governo acusar os editores dos jornais de oposição e de subversivo, 

sufocando, dessa forma, os opositores. É preciso observar que nesse primeiro 

momento o jornalismo é caracterizado pela opinião e pluralidade, uma vez que o fim 

da censura prévia, mesmo diante da “censura legal” imposta pela burguesia, 
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possibilitou o debate político e a difusão do pensamento de diferentes grupos que 

promoviam o embate de idéias através de suas publicações.  

O jornalismo nesse período, portanto, era calcado na opinião, definida por 

Beltrão (1980, p.45) como “função psicológica, pela qual o ser humano, informado 

de idéias, fatos ou situações conflitantes, exprime a respeito seu juízo”. Assim 

sendo, podemos inferir que a partir desse conceito, a participação política dos 

periódicos era bastante ativa e combativa, e vinha sob forma de críticas ao governo 

e ao sistema, o resultado foi a intensificação das medidas econômicas e jurídicas 

por parte do poder, que visavam unicamente diminuir, ou mesmo acabar, com as 

vozes opinativas que se opunham aos governantes. É natural que em um cenário 

como esse o jornalismo opinativo tenha sido reduzido.  

A conseqüência do ataque institucional ao jornalismo opinativo (de origem 

francesa) foi o estímulo ao jornalismo de informação, ou informativo. Em oposição 

ao embate político e difusão manifestada de idéias, características do jornalismo 

opinativo, o jornalismo informativo, que mais tarde se tornaria hegemônico, 

caracterizava-se pelo “distanciamento” do fato, limitando-se a descrevê-los tais como 

eles aconteciam, e, assim, esquivando-se das polêmicas. O foco principal era a 

informação, como afirma Beltrão (1980, pp. 14-15), “para o homem, é a percepção 

do real, captada pelos sentidos e registrada em sua mente, seja pela observação 

direta, seja pela recepção de mensagens emitidas por outrem”. 

Mais do que um modelo alternativo, o jornalismo informativo também pode ser 

entendido, nesse primeiro momento, como artifício de sobrevivência empresarial, 

como explica Melo (2003, p.24) ao referir-se a Samuel Burkley, “no julgamento de 

Kenneth Olson ele é o ‘primeiro jornalista inglês a mostrar uma preocupação real 

com os fatos’, optando por imprimir notícias como notícias1, sem comentários, para 

se manter longe das polêmicas”. Em outras palavras, “evitar polêmicas” significava 

evitar problemas com o poder constituído. De certa forma a busca pela liberdade 

moldou o jornalismo, dividindo-o em duas categorias majoritárias.  

Em um segundo momento, especificamente no século XIX, o jornalismo norte-

americano converte a informação em mercadoria com a industrialização da notícia. 

Como qualquer “produto”, era preciso torná-la viável comercialmente, ou seja, 

                                                 
1 Segundo Erbolato (2004) é a matéria-prima do jornalismo. O conceito varia de acordo com a 
corrente de pensamento. Para Filho (1989, p. 13), por exemplo, “é a informação transformada em 
mercadoria com todos os seus apelos estéticos, emocionais e sensacionais.” 
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atraente para os consumidores. Ainda dentro desse contexto, o jornalismo precisou 

se utilizar do paradigma positivista, baseado no cientificismo, “imparcialidade” e 

“verdade” para não ser contaminado pelo descrédito do jornalismo sensacionalista, 

por sua vez, caracterizado pela excessiva carga emotiva e falta de critérios na 

captação das informações (a notícia a qualquer preço). Assim, o modelo que 

conhecemos como jornalismo informativo, acabou prevalecendo como categoria 

jornalística hegemônica, o padrão estadunidense, consequentemente, é elevado ao 

patamar de paradigma, influenciando fortemente outras nações, inclusive o Brasil.  

Em um cenário menos conturbado politicamente, onde os editores não 

precisavam mais de artifícios para burlar a coerção estatal em todas as suas 

nuances e nem se preocupar com o sensacionalismo, as atenções dos estudiosos 

se voltaram para essas duas categorias principais2 (informativa e opinativa). O 

embate teórico que se trava, ainda hoje se desenvolve, no sentido de mensurar até 

que ponto essas categorias podem ser consideradas distintas. Parece não haver 

dúvidas quanto a essa classificação, ela, porém, é um modelo para fins didáticos, e 

por isso mesmo existem alguns problemas que vão além de uma localização 

conceitual.  

Seguindo a perspectiva mais moderada, como a de Melo (2003), as 

categorias principais são distintas até certo ponto, pois ambas possuem recursos 

narrativos próprios que as diferenciam, se pensarmos na questão estilística. Na 

prática, essa segmentação é representada através dos espaços que ocupam nas 

páginas dos periódicos, por exemplo, editoriais, charges, enquanto que colunas são 

espaços geralmente destinados ao conteúdo opinativo, já os editorias se 

apresentam com a temática, por exemplo, polícia, cidade e política, isto é, são 

espaços informativos.  

Mesmo admitindo a existência de duas categorias principais, o teórico não 

deixa de evidenciar a nesga do problema filosófico envolvido nessa classificação, ou 

seja, se é possível através de uma depuração observar elementos que permitem 

uma classificação conceitual, para ambas as categorias, eles não se mostram 

suficientemente rígidos ao ponto de impedir “deformações” estruturais nelas, 

resultado direto de uma “contaminação” mútua entre os modelos. Finalizando, Melo 

(2003, p. 25) afirma que “o jornalismo continua a ser um processo social dotado de 

                                                 
2 Admite-se, atualmente, segundo classificação de Melo (2003), duas outras categorias além das 
principais: jornalismo diversional e jornalismo interpretativo.  
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profundas implicações políticas  onde a expressão ideológica assume caráter 

determinante” (ênfase nossa). 

 O paradigma norte-americano, baseado no jornalismo inglês, e cujos 

contornos podem ser observados até hoje, notabilizou-se pela mercantilização da 

informação, processando-a de modo otimizado como um produto serial, exigindo de 

seus operadores frieza na análise dos fatos. A necessidade que ajudou a formatar o 

padrão norte-americano, não era burlar a fiscalização imposta pelos sensores, e sim, 

a urgência de se afastar do “jornalismo sensacionalista”, caracterizado pelo 

tratamento emocional dado a notícia e ao vale-tudo, “em contraposição ao 

sensacionalismo, os jornalistas foram buscar no cientificismo o respeito pelos fatos 

empíricos, iniciando a tendência pela ‘imparcialidade’ e ‘verdade’ dos fatos” (LAGE, 

1999 apud BORELLI, 2005, p. 3).  

A intenção era construir um jornalismo confiável a partir de critérios 

sistematizados. O jornalismo brasileiro, fortemente influenciado pelo norte-

americano, acompanhou essa busca pela imparcialidade e objetividade adotando e 

combinando ao longo dos anos técnicas de redação, normas e segmentação do 

espaço jornalístico entre opinião e informação.  

Se por um lado isso serviu para formatar o padrão jornalístico hegemônico, 

por outro, acabou revelando paradoxos. Como é possível harmonizar um modelo de 

jornalismo concebido para gerar lucro e ao mesmo tempo descrever a realidade sem 

sofrer qualquer tipo de intervenção? Beltrão (1980, p.45) traduz essa aparente 

contradição, 

 
 

O grande problema da imprensa nas comunidades democráticas é o de 
estabelecer o equilíbrio entre as duas tendências que moldam a atividade 
editorial: atender a requisitos técnicos e econômicos e exercer livremente a 
sua função sócio-espiritual  

  
 
 Os críticos da objetividade são céticos em relação a essa capacidade de 

narrar os fatos como uma operação matemática, e enxergam o jornalismo como 

atividade produtora de sentido. Esses estudiosos entendem que é impossível não 

significar, uma vez que as notícias impressas nos periódicos são apenas reflexos 

dos fatos, no processo de conversão do fato em notícia ele é submetido a uma série 

de deformações que envolvem processos individuais de cada organização 

jornalística e de seus operadores (jornalistas).  
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Ao contrário de Beltrão (1980), a corrente que critica o paradigma da isenção 

e objetividade não encara como “desafios” a conciliação entre interesses 

econômicos da empresa e função social da imprensa. Para ela o poder político (mas 

não só ele), que no passado cerceou o jornalismo hora através da censura prévia, 

hora através da censura a posteriori, unem forças para defender interesses comuns. 

É essa a crítica vigente nessa corrente de pensamento, assim, ao contrário, do que 

afirmou Beltrão, o problema da imprensa nas comunidades democráticas, já foi 

superado. Não obstante a ironia, Berger (1998, p.37 apud BORELLI, 2005, p.07) 

traduz o atual “dilema”, 

 
 

A questão a ser resolvida pelo editor é ‘o que há de novo no mundo hoje 
que ‘caiba’ no meu jornal, que conquiste leitores e não se confronte com os 
que os que o sustentam economicamente?’ Assim, a escolha do que pode 
ou não pode ser publicado passa por fatores de ordem externa e interna, 
que regem o funcionamento do Jornal.  

 
 
 Thompson (1998) é bastante preciso ao dissecar essa teia de relações entre 

instituições de concentração de poder. Antes de entrarmos no mérito, adotaremos o 

conceito de poder concebido por Thompson (1998), bem como as estratégias sociais 

de acumulação de poder. Segundo esse teórico, poder é a capacidade de 

intervenção que o indivíduo ou instituição dispõe para intervir em um determinado 

acontecimento e conduzi-lo segundo os seus objetivos e interesses. Ainda dentro do 

raciocínio de Thompson (1998), os indivíduos ou instituições agregam recursos para 

aumentar esse poder e potencializar, conseqüentemente, a capacidade de 

intervenção em prol dos seus interesses. 

Dada a eficiência em agregar recursos, pode-se destacar quatro “centros” de 

poder especializados, pois “estas instituições que proporcionam bases privilegiadas 

para o exercício de certas formas de poder, as chamarei de “instituições 

paradigmáticas”(THOMPSON, 1998, p.22), são elas: poder “econômico”, “coercitivo”, 

“político”, “simbólico”. Como nenhuma classificação é autônoma ou rígida, é 

importante observar que as instituições pragmáticas se relacionam e são 

interdependentes, mesmo assim vamos nos ater aos que nos interessam 

diretamente, o poder político e o poder simbólico. 

De modo sucinto, para fins meramente didáticos, podemos entender o poder 

político como um conjunto de atividades que visam gerenciar indivíduos e coordenar 
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suas ações (o estado, por exemplo), o poder simbólico por sua vez, parte da 

produção, transmissão e recepção de conteúdo simbólico (dentre outros 

representantes do poder simbólico estão os veículos de comunicação). As 

imbricações entre as instituições pragmáticas ficam bastante evidentes no 

pensamento de Thompson (1998, p.23), quando observa que “a autoridade do 

estado pode também se apoiar na difusão de formas simbólicas que procuram 

cultivar e sustentar a crença na legitimidade do poder político”, outra constatação é o 

fato de que qualquer campo de interação (inclusive as empresas jornalísticas) 

precisam de um determinado nível de coordenação de indivíduos e regulamentação 

de suas ações, ou seja, de poder político. 

Diante do que foi exposto temos uma base teórica sólida que nos conduz a 

algumas conclusões que vão de encontro ao jornalismo dito “imparcial” e “objetivo”, 

os contrapontos não são suficientes para dirimir a idéia de que esse modelo 

hegemônico é fruto de recursos que, hora foram desenvolvidos e usados para 

escapar da coerção estatal, hora para impor credibilidade diante do modelo 

sensacionalista. Enquanto instituição pragmática, as empresas jornalísticas também 

são regidas politicamente, seus operadores são coordenados e suas ações 

regulamentadas, nesse contexto o “dilema do editor” colocado por Berger (1998), 

parece bem mais próximo da realidade do que o de Beltrão (1980). 

Iluminar a questão das categorias, da objetividade e da proximidade do 

jornalismo com o poder à luz do nosso referencial teórico é de extrema importância 

para o nosso estudo, devidamente subsidiadas, as bases da formulação da nossa 

hipótese são definitivamente firmadas. Se o jornalismo é entendido como produção 

de sentido e não como mera descrição da realidade, se é uma atividade que, por 

questões diversas, tem historicamente relações próximas com o poder político, 

pressupor que houve um posicionamento por parte da Gazeta do Oeste nas eleições 

municipais de 2008, parece-nos uma hipótese bastante factual.      
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2. O PADRÃO DE JORNALISMO POLÍTICO DA GAZETA DO OES TE 

 

 

Fundado em setembro de 1977, em Mossoró-RN, pelo economista Canindé 

Queiroz, o Jornal Gazeta do Oeste foi o ápice de um projeto de seu idealizador. 

Como a maioria das empresas jornalísticas, o periódico recita o clássico mantra da 

“objetividade”, “isenção” e do “apartidarismo”, entretanto, será que o Jornal resistiria 

a uma análise histórica dos seus 35 anos de circulação, no que dizer respeito a 

defesa desses cânones do jornalismo? Neste capítulo, faremos uma breve revisão 

bibliográfica destacando as relações do tradicional jornal com o poder político, no 

entanto, é preciso ressaltar que não cabe ao nosso estudo fazer qualquer 

julgamento ou juízo de valor em relação a atuação do periódico, por isso, mesmo na 

análise preliminar que se segue, usaremos como fonte uma publicação 

comemorativa da própria empresa jornalística, idealizada por seus colaboradores. O 

material traz, além da narrativa, depoimentos importantes que ajudam a contar a 

história e traçar o perfil do jornal. 

No que se refere ao suposto apartidarismo do jornal, Gerson (2005) sugere 

que o descomprometimento político da Gazeta foi um dos fatores que propiciaram 

aos seus colaboradores, independência suficiente para produção de ensaios que 

culminaram com a premiação mais importante recebida pelo Jornal, o prêmio Herzog 

de comunicação, promovido pela associação dos jornalistas de São Paulo. Em 

outras palavras, a isenção do jornal foi o motivador de sua qualidade editorial. Não 

obstante a essa qualidade reconhecida, não conseguimos enxergar esse 

desprendimento do jornal em relação a política, ao contrário, a biografia profissional 

do seu fundador, as condições em que a Gazeta foi fundada, e suas ações ao longo 

da história sugerem exatamente o contrário, ou seja, que o jornal sempre andou ao 

lado do poder político ou teve forte atuação política em todos os momentos. 

Ao se referir ao fundador da Gazeta, Gerson (2005, p.17) evidencia algumas 

qualidades preponderantes de Canindé Queiroz 

 
 

Comunicativo, curioso por biografias de grandes personagens da história, 
militante político do movimento estudantil, professor, economista, visionário 
[...] Canindé sempre ‘esteve à frente do seu tempo’. Em 1972, vice-prefeito 
de Mossoró na administração Dix-huit Rosado, exerceu grande influência e 
era um exímio estrategista. Política e economia foram sempre os seus 
fortes. Mas tendia para a literatura e, consequentemente, para o jornalismo.   
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É possível perceber alguns traços importantes, colocados pelo autor acerca 

do fundador da Gazeta, como por exemplo, “a marcante vida política de Canindé 

Queiroz”. Antes mesmo da fundação do Jornal Gazeta do Oeste, Queiroz já se 

envolvera em política estudantil e ocupou o cargo de vice-prefeito de Mossoró. 

Importante observar que o autor sugere que a política e a economia eram os 

verdadeiros focos do fundador da Gazeta, o jornalismo era uma “tendência”. 

Outros aspectos também são bastante relevantes para o nosso estudo, e 

dizem respeito ao contexto da fundação da Gazeta do Oeste. Por volta de 1973, 

Canindé Queiroz, que na época acumulava os cargos de vice-prefeito de Mossoró e 

vice-reitor da FURRN3, em comum acordo com a esposa e atual diretora-presidente 

da Gazeta, Maria Emília, decidiram montar uma assessoria política para atender às 

prefeituras da região, a empresa ASTECAN –  Assessoria Técnica, Planejamento e 

Gráfica Ltda,  começou a funcionar no prédio que mais tarde seria a sede do Jornal. 

Em um primeiro momento a empresa prestava somente serviço de assessoria 

técnica às prefeituras, ajudando-as a elaborar projetos para captação de recursos, 

posteriormente, devido à necessidade de tornar esses projetos graficamente mais 

atrativos, a ASTECAM equipou-se para cumprir também essa tarefa. Mais uma vez é 

possível vislumbrar as relações políticas envolvidas nos negócios do fundador da 

Gazeta, esse momento, inclusive, é marcado na memória de Maria Emília como uma 

fase onde se podiam perceber as habilidades políticas de Canindé Queiroz. 

Em 1977, com a crise do Jornal o Mossoroense4, Queiroz viu a possibilidade 

de fundar um periódico, assim, preocupado em divulgar as notícias da cidade, um 

dos grandes aliados da Gazeta do Oeste nessa primeira fase, as relações políticas 

forma definitivas para o crescimento do jornal, como afirma a própria Maria Emília 

(apud GERSON, 2005.p. 22-23, ênfase nossa)  

 
 

Uma das coisas que também possibilitaram o crescimento do periódico foi a 
falta de burocracia para a publicidade governamental.’Eles nos mandavam 
publicar e nós íamos publicando’. Houve também o fato de Tarcísio Maia 
realizar muitas obras no Oeste, principalmente as estradas asfaltadas. Ele 
tinha muitas obras para mostrar e o jornal para mostrar isso era a GAZETA 
DO OESTE. 

                                                 
3 Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, hoje UERN, Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte. 
4 Primeiro jornal de Mossoró fundado em 17 de outubro de 1872. 
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O cenário colocado pela diretora-presidente da Gazeta do Oeste revela no 

mínimo uma relação amistosa, com concessão de benefícios mútuos entre o 

periódico e o governador do Rio Grande do Norte na época, Tarcísio Maia. Longe de 

ser uma prática isolada ou extemporânea, a história da Gazeta revela não só a 

proximidade com o poder, mas, também, o uso de suas páginas para fins políticos e 

eleitorais. Tais práticas são admitidas naturalmente e descritas em vários momentos 

da publicação comemorativa que nos serve de fonte, Maria Emília (apud Gerson 

(2005, p. 39) sintetiza bem a nossa constatação quando revela que 

 
 

Nenhuma autoridade política que vinha a Mossoró deixava de falar com ele 
[Canindé]. A última campanha que ele teve muita influência foi a primeira 
campanha de Wilma de Faria para o governo do Estado. Ela reconhece que 
ele foi o primeiro a acreditar que ela sairia vencedora [...] ele ajudou na 
eleição, aqui em Mossoró, da governadora, só com o jornal [...] a força do 
jornal ajudou muito Wilma. 
 
 

Afinal, é função de um jornal, que se autodenomina “isento” e “apartidário”, 

ajudar um determinado candidato a se eleger? Baseado no que foi exposto, 

podemos chegar a algumas conclusões que nos ajudarão a reforçar a nossa 

hipótese, uma vez que fica bastante evidente que: 1)Historicamente o Jornal Gazeta 

do Oeste, através de seus diretores, mantém relações próximas com o poder 

político; 2) O Jornal se posiciona politicamente, ainda que de forma velada, 

mobilizando o conteúdo editoria em favor de um candidato de sua preferência. Não 

há isenção e nem apartidarismo, prevalece a opinião e as boas relações com o 

poder político. 

 

 

2.1. Jornalismo e eleições: informação ou campanha?  

 

 

A relação histórica do jornalismo com o poder, inicialmente de confronto e 

mais recentemente de associação, aliada à lógica mercantil do capitalismo, parece 

ser observável no jornalismo da Gazeta do Oeste, como sugere a própria obra 

comemorativa do periódico. Seria esse suposto partidarismo exclusividade da 

Gazeta? Ao contrário, ele é bastante evidente no jornalismo mossoroense, o próprio 



23 
 

senso comum tem essa percepção. Não raramente matérias têm a sua credibilidade 

contestada pelo fato de terem sido publicadas em um veículo sabidamente ligado, ou 

pertencente a um determinado grupo político, Nascimento (2005, p.1) faz uma 

síntese do cenário do jornalismo político em Mossoró 

 
 

Mossoró é a maior cidade do interior do Rio Grande do Norte, com cerca de 
217 mil habitantes. Conta com quatro jornais impressos de circulação diária, 
duas Tvs locais e várias emissoras de rádio. No entanto, o nível de 
profissionalismo no jornalismo local ainda é baixo, estando todos esses 
órgãos de imprensa ligados diretamente a grupos políticos locais. O que faz 
com que a concorrência por leitores seja deixada de lado em detrimento de 
uma concorrência entre interpretações dadas pelos jornais. 

 
 
  A conclusão no que se refere à ligação dos veículos com o poder político é 

segura, falha, entretanto, ao sugerir que o partidarismo resulta do “baixo nível” dos 

profissionais locais. Na verdade o que ocorre com o jornalista, independente do 

veículo e cidade onde trabalha, é um processo natural de “adestramento 

organizacional”, em que o profissional vai aos poucos aderindo, de forma deliberada 

ou não, à ideologia da empresa jornalística onde atua5.  

Parece ser correta a conclusão, já colocada por Traquina (2001), de que 

quanto menores as cidades mais dependentes do poder político são os veículos de 

comunicação, mas a partir do que foi colocado por Nascimento (2005), é possível 

inferir que o poder político pode ser considerado mais evidente em Mossoró?  

De acordo com Martins (2005), os jornais deram um salto qualitativo no que 

se refere a informação em época de eleição, para ele o jornalismo partidarizado da 

década de 50, deu lugar a um jornalismo político mais comprometido com a 

informação a partir de 2002, não obstante as preferências individuais dos donos dos 

veículos de comunicação, o teórico considera o jornalismo político atual como 

“neutro” e cujo maior interesse é informar o leitor 

 
 

Hoje em dia, ao contrário, a grande imprensa, de modo geral, tem a 
preocupação de separar nitidamente a informação da opinião na cobertura 
política. Nas épocas de campanha eleitoral, os jornais, ainda que apóiem 
esta ou aquela candidatura na página editorial, tentam manter uma postura 
equilibrada, dando espaço semelhante para os principais contendores e 
evitando demonstrar preferência por sicrano ou beltrano (MARTINS, 2005, 
p.17-18) 

 

                                                 
5 Breed (apud PEREIRA JÚNIOR) 
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Para chegar a essa conclusão, Martins (2005), fez uma análise comparativa 

entre as manchetes publicadas em alguns jornais, durante períodos de campanha 

em épocas distintas, mais precisamente em 1950 e 2002. Martins (2005) observa 

que as manchetes mais informativas de 2002, em oposição ao partidarismo 

manifesto das manchetes de 1950, seria um indicativo do progresso do jornalismo 

político, pelo menos no que se refere aos grandes jornais.  

Se confrontarmos as conclusões dos teóricos supramencionados, teremos 

duas vertentes de jornalismo político, uma representada pelo que Martins (2005) 

chama de “grande imprensa”, confiável e informativa, fiel à realidade política e outra, 

em analogia, representada pela “pequena imprensa”, extremamente partidarizada, 

ligada aos grupos políticos, seja pelo fato desses serem donos das empresas 

jornalísticas, ou simplesmente pelo fato dessas mesmas empresas estarem ligadas 

de alguma forma a esses grupos. De acordo com esses referenciais, Mossoró 

estaria incluso no circuito da “pequena imprensa”. 

Ocorre, entretanto, que Martins (2005) parece ter desconsiderado uma série 

de elementos envolvidos na produção jornalística e não seria um exagero afirmar 

que seu entusiasmo com o atual jornalismo político beira a ingenuidade. O 

partidarismo continua, a exemplo de 1950, atuante nas páginas dos periódicos, o 

que varia são os componentes manifestos6 e latentes7. Os grupos políticos 

continuam atuantes nas páginas dos jornais, difundindo suas “vozes”, sua ideologia, 

defendendo os seus interesses, enfim, todavia, de forma mais sutil, utilizando-se de 

recursos discretos que pela sutileza aparentam obedecer aos preceitos de “isenção”, 

“apartidarismo” e “objetividade”, pressupostos de credibilidade para a atividade 

jornalística. É claro que não se pode atribuir esse fenômeno exclusivamente a 

qualidade técnica dos jornalistas. 

Essa aparente dualidade para Marcondes Filho (1989) não se sustenta. Ele 

reconhece a diferença entre os níveis de influência do poder político baseada no 

tamanho e importância dos jornais. Entende, portanto, que a autonomia editorial é 

mais frágil em localidades menores, longe dos grandes centros. Pondera, entretanto, 

que, independente disso, sempre existem forças políticas e econômicas que atuam 

“nos bastidores”, tanto na “pequena” quanto na “grande” imprensa, impondo os seus 

                                                 
6 Mensagem que pode ser compreendida claramente, que se encontra na superfície do texto. 
7 Não está presente no texto, encontra-se nas entrelinhas. 
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interesses e sua visão de mundo através do jornalismo, mesmo que os periódicos se 

apresentem como representantes legítimos do paradigma democrático  

 
 

Os jornais são como pontas de icebergs, que no nível externo representa a 
democracia formal, na qual todos seriam iguais, e, no fundo, escondem o 
poder político ou econômico que os sustenta, que é incomparavelmente 
diferenciado de um jornal para outro em relação ao seu tamanho e 
importância. (MARCONDES FILHO, 1989, p. 13). 

 
 
 Partindo da hipótese de que as empresas jornalísticas não praticam a 

“objetividade”, e, ao contrário, manipulam deliberadamente a realidade, Abramo 

(2003), em uma análise criteriosa, buscou responder a essa questão usando como 

ponto de partida algumas conclusões anteriores. No que diz respeito ao poder 

econômico, embora observe sua importância, o teórico minimiza a sua influência no 

processo de manipulação deliberada.  

 Não só o senso comum, como também os muitos estudos que se propõem a 

investigar o jornalismo como atividade produtora de sentido, sublinha a importância 

do poder econômico. Porém, Abramo (2003) não o considera protagonista desse 

fenômeno, e para comprovar essa hipótese expõe duas causas usadas para 

interpretar a sujeição dos veículos de comunicação ao poder econômico: o 

anunciante e a vendagem ou audiência.  

 No que diz respeito ao primeiro elemento, o fato da empresa jornalística não 

poder se opor diretamente aos interesses de determinado anunciante, sob pena de 

perdê-lo, seria um dos motivos da manipulação deliberada. Ainda dentro do plano 

econômico e seguindo a divisão de Abramo (2003), a audiência seria igualmente 

fator preponderante na manipulação, uma vez que o empresário da comunicação, na 

ânsia de lucrar com a comercialização do conteúdo informativo, manipula e distorce 

a realidade de modo a torná-la mais atraente comercialmente. 

 Não atribuir ao fator econômico a importância que comumente lhe é facultada 

em relação ao anunciante, segundo Abramo (2003), faz sentido a partir da análise da 

dicotomia já citada entre a “pequena imprensa” e a “grande imprensa”. O teórico 

afirma que na pequena imprensa, onde o anunciante tem peso maior, o alcance dos 

veículos é limitado, em outras palavras, a manipulação surte menos efeito. O oposto 

ocorre na “grande imprensa”, nela acredita Abramo (2003), o peso do anunciante é 

menor e é justamente lá onde a manipulação “impera”.  
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 Em se tratando da segunda teoria, ou seja, o lucro através da comercialização 

de conteúdo informativo distorcido para tornar-se atraente, Abramo (2003) sugere 

que existem outras formas mais fáceis de lucrar, e pondera que também não há um 

indicativo seguro para concluir que a audiência não responderia positivamente a 

informações sem distorções. Mas, se o protagonismo do poder econômico não 

parece tão evidente, tanto para Abramo (2003), quanto para Marcondes Filho (1989), 

o que estaria no cerne da questão da manipulação deliberada seria 

 
 

[...] Os órgãos de comunicação se transformaram em novos órgãos de 
poder, em órgãos político-partidários, e é por isso que eles precisam recriar 
a realidade onde exercer esse poder, e para recriar a realidade precisam 
manipular as informações. A manipulação assim, torna-se uma necessidade 
da empresa de comunicação, mas como a empresa não foi criada nem 
organizada para exercer diretamente o poder ela procura transformar-se em 
partido político (ABRAMO, 2003, p.44.ênfase do autor). 

 
 
 A exposição do pensamento de Abramo (2003) serve para demonstrar: a) A 

influência central do poder político no conteúdo editorial dos veículos de 

comunicação; b) Que a influência do poder político supera a dicotomia de Martins 

(2005) entre “grande” e “pequena imprensa”.  

 Vale observar que, embora Abramo (2003) entenda o poder político como 

principal agente da manipulação deliberada, ele não desconsidera o papel do fator 

econômico, corroborando com o que Thompson (1998) teorizou acerca das 

“instituições pragmáticas”, ou seja, os espaços de concentração de poder em 

constantes interações de interdependência.  

 O que interessa ao trabalho especificamente é o papel central do poder 

político, entretanto, é preciso observar que os veículos de comunicação, enquanto 

instituições pragmáticas, são também centros de acúmulo de poder simbólico, 

político, econômico e coercitivo, nenhum deles opera individualmente, o que há é o 

predomínio de um poder específico, que varia de acordo com a instituição 

pragmática, no caso do jornalismo da Gazeta, a hipótese do protagonismo na 

influência editorial é perfeitamente viável. A ligação histórica da Gazeta com o poder 

político e significativa quantia de recursos financeiros em propaganda que ele 

movimenta, são elementos que reforçam esse diagnóstico.     
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2.2 . Técnicas de produção (se sentido) jornalístic a 
 

 

Dentro do que já foi abordado, à luz do referencial teórico adotado, é possível 

chegar a algumas conclusões acerca do nosso objeto. Enquanto instituição 

pragmática que representa o poder simbólico, o Jornal Gazeta do Oeste busca 

agregar mais poder para intervir em prol dos seus interesses, para tanto, associa-se 

a outros centros de poder especializados, no caso desse objeto, sua associação 

histórica e prioritária é com o poder político. Como instituição jornalística que é, 

ainda que se auto-proclame “independente”, “imparcial” e “objetiva”, não pode 

escapar ao fato de que o jornalismo é predominantemente opinativo e os conceitos 

que colocam a atividade como “imune” a influência das forças sociais são (entre 

outras coisas) meras estratégias empresariais. 

Embora em um primeiro momento a questão possa parecer definida, existem 

alguns problemas em afirmar, com base no referencial teórico, que a cobertura da 

campanha de 2008 em Mossoró pelo jornal Gazeta do Oeste foi parcial. Os estudos 

anteriores e o histórico do periódico servem como bússola, mas são insuficientes 

para concluir que naquele momento e situação específica o jornal foi parcial, 

ademais, se foi parcial favoreceu a quem e de que forma? 

Para responder a essas questões é preciso iluminar alguns conceitos 

relacionados à “materialização” da produção de sentido. De forma lógica é possível 

inferir que existem duas maneiras de uma empresa jornalística opinar ao produzir 

conteúdo informativo, ela pode fazer isso de modo manifesto ou latente.  

Já se colocou aqui, entretanto, que o modelo de produção jornalística 

dominante, baseado no paradigma da “objetividade” dos seus operadores e da 

instituição jornalística, ou seja, no jornalismo enquanto atividade capaz de descrever 

a realidade literal dos fatos legou, como bem observou Melo (2003), a opinião (pelo 

menos a opinião manifesta) às páginas dos editoriais, leia-se, os espaços 

declaradamente usados pelos veículos para emitir opinião e cuja função é de 

conhecimento público. 

Não obstante a divisão entre espaços opinativos e informativos, todo o 

referencial apresentado até o momento, corrobora com o fato de que o jornalismo, 

ao contrário do que prega o modelo dominante, é uma atividade predominantemente 
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opinativa, independente de recursos literários ou gênero e que historicamente 

sempre se aliou ao poder.  

Com base nessa construção surge um problema, se o jornalismo é 

predominantemente opinativo, quais os recursos usados pelas empresas 

jornalísticas para conciliar a difusão de seus interesses e a manutenção de sua 

credibilidade através do paradigma da isenção? As considerações a seguir 

pretendem responder a esse questionamento, e servirão como referencial para as 

conclusões do trabalho.  

Segundo Abramo (2003), a manipulação é uma “característica geral” da 

produção jornalística na atualidade. Característica que é bem dosada e planejada, 

de modo a equilibrar a percepção do público e evitar um processo de autodestruição, 

usando um termo mais adaptado ao mercado, à perda da credibilidade. Essa 

característica geral é operacionalizada por técnicas e recursos cujo objetivo maior é 

encobrir a opinião, mascarar a difusão de idéias, ideologia, preferências partidárias 

de uma forma sutil, respeitando os pressupostos do modelo jornalístico dominante. 

Esses recursos e técnicas, Abramo (2003) chama de “padrões de manipulação”. O 

teórico define e descreve a gradação e intensidade em sua aplicação  

 
 

Os padrões devem ser tomados como padrões, isto é, como tipos ou 
modelos de manipulação, em torno dos quais gira, com maior ou menor 
grau de aproximação ou distanciamento, a maioria das matérias da 
produção jornalística. (, ABRAMO, 2003, p.25, ênfase do autor) 

 
 
Com o mesmo objetivo, Pereira Júnior (2006) não usa o termo “manipulação” 

e sim “malícias editoriais”. A diferença de nomenclaturas entre os teóricos é 

resultado da interpretação de cada um, no que diz respeito intencionalidade. Embora 

acredite em materiais informativos isentos (ou quase isso) de perniciosidades, 

Abramo (2003) entende a produção de sentido como uma constante na grande 

mídia; Pereira Junior (2006), por sua vez, não tenta mensurar a freqüência dessas 

ocorrências e sim sua origem. Para esse último, existe deliberação quando o 

jornalista adere de forma consciente e intencional aos interesses da instituição 

jornalística e as vozes que representa, por outro lado existem também, na visão do 

teórico, aqueles jornalistas que aderem de modo inconsciente ao processo, quando 

submetidos às rotinas das redações, à lógica produtiva do jornalismo.  



29 
 

Seja como for Abramo (2003) e Pereira Júnior (2006) concordam que as 

instituições jornalísticas difundem seus interesses, suas preferências políticas, etc., 

através da produção de conteúdo noticioso.  

Objetivando refinar mais os conceitos de ambos os teóricos, parte-se para 

uma subdivisão em categorias, concebidas por eles e que demonstram como são 

operacionalizados os “padrões de manipulação” e as “malícias editoriais”. Não 

obstante a aparente diferença entre conceitos, eles se encontram em vários 

momentos. Abramo (2003), ao se referir aos padrões de manipulação, isolou quatro 

práticas comuns que podem resultar em favorecimento de determinados temas, 

idéias, grupos políticos e candidaturas por exemplo. Já Pereira Júnior (2006) 

enumera seis ações, ou “malícias editoriais” com efeito semelhante, ou seja, 

capazes de direcionar a notícia e influenciar no modo como o leitor irá recebê-la. As 

ações que direcionam o leitor no entendimento e interpretação da informação são 

assim denominadas pelos autores:  

 

• Perseu Abramo (2003) – “Padrões de Manipulação”: 1)padrão de 

ocultação; 2)padrão de fragmentação; 3)padrão de inversão, que 

engloba 3.1 Inversão da relevância dos aspectos, 3.2 Inversão da 

forma pelo conteúdo, 3.3 Inversão da versão pelo fato, 3.4 Inversão da 

opinião pela informação ; 4)padrão de indução  

• Pereira Junior (2006) – “Malícias Editoriais”: 1)editorializar a pauta; 

2)editorializar a página; 3)perpetrar o conservadorismo; 4)lutar contra o 

relógio; 5)julgar as fontes; 6)fazer o jogo das fontes. 

 

Ao conceituar algumas dessas práticas percebe-se o “diálogo” entre o 

pensamento dos teóricos. 

O padrão de ocultação de Abramo (2003) é definido como a exclusão de 

temas do universo do conteúdo informativo publicável, em outras palavras, é a 

decisão pelo gatekeeper8 dos fatos que serão convertidos ou não em notícia. Essa 

filtragem só pode ser concebida a partir de critérios subjetivos e organizacionais, que 

em sua maioria vão ao encontro dos projetos e interesses dos órgãos de imprensa. 

                                                 
8 Nome que remete a um alfândega, um porteiro que filtra a entrada do que será noticiado (PEREIRA 
JUNIOR, 2006, p. 32) 
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Assim, a divisão do que é ou não fato jornalístico é mais um subterfúgio da 

instituição para noticiar aquilo que ela elege como notícia.  

O Padrão de fragmentação é uma operação que consiste em desmembrar a 

realidade em inúmeras partes, desconectando-as do todo para depois debruçar-se, 

tão somente, em uma parte desconexa. De modo mais simplório, é o “fato 

jornalístico”, sobrevivente do padrão de ocultação, desmembrado e convertido em 

notícia construída a partir de um fragmento do fato real, desconsiderando suas 

causas e desdobramentos.  

O Padrão de inversão é uma operação que recompõe o fato desmembrado no 

padrão de fragmentação que é reordenado de modo a direcionar a(s) ênfase(s), 

construindo artificialmente uma outra realidade. Existem algumas subdivisões no 

padrão de inversão que ajudam a entender o processo de “reconstrução” do fato e 

posterior reordenamento da realidade, dentre essas subdivisões estão: Inversão da 

relevância dos aspectos, caracterizada basicamente pela ênfase dada ao(s) fato(s) 

acessório(s) em detrimento do fato principal; Inversão da forma pelo conteúdo, 

entendida como uma supervalorização da produção literária em detrimento da 

informação9; Inversão da versão pelo fato, padrão observado quando há valorização 

maior da versão ao invés do fato propriamente dito10, e finalmente a inversão da 

opinião pela informação, ou seja, o uso de todos os agentes supramencionados 

culminando com a completa substituição do fato pela opinião. Pode-se perceber a 

presença de alguns desses conceitos, bem como seus modus operandi, em Pereira 

Junior (2006, p. 29, ênfase nossa) quando ele classifica como “editorializar a pauta” 

determinadas práticas 

 
 

A mídia não precisa expor suas preferências de forma ostensiva. Pode dar 
prós e contras e, mesmo assim, omitir fontes [oficialismo/ocultação] que 
seriam de fato esclarecedoras. Pode não dar apoio explícito a um 
candidato, basta enfatizar o noticiário negativo [padrão de fragmentação] 
sobre seu oponente. Pode valorizar abobrinhas favoráveis  de um ou dar 
relevo a miudezas desfavoráveis  de outro.[inversão da relevância dos 
aspectos]  
 

                                                 
9 Também conhecido como “nariz de cera”. 
10 Abramo(2003) considera o que chamou frasismo(utilização de frases e palavras desconexas para 
impingir uma realidade) e oficialismo(utilização da “versão oficial” como forma de corroborar uma 
realidade condizente  com os interesses do veículo)como recursos elementares do padrão de 
inversão. 
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Pode-se ainda perceber o diálogo conceitual entre os dois teóricos 

observando o padrão de Inversão da forma pelo conteúdo, Pereira Junior (2006) 

classifica como malícia editorial o que chama de editorializar a página, conceito que 

coaduna com o padrão estabelecido por Abramo (2003), 

 
 

Posso direcionar o modo como o leitor vai entender a informação já ao dar 
um título ou ao escrever o lide11 – afinal, são o título e o primeiro parágrafo 
que determinam o principal a ser destacado. A escolha de uma foto, um 
ângulo ou uma pose, sentenciam um personagem, e posso esvaziar um 
acontecimento pela posição dele na página, pelo número de linhas ou 
decepando-lhe uma imagem ou gráfico. (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p.30). 

 
 
Por último o Padrão de indução é, por assim dizer, o somatório de todos os 

padrões supramencionados e definidos por Abramo (2003) e Pereira Júnior (2006). A 

coexistência e aplicação desses padrões implicam em uma total destruição da 

realidade original que dá lugar a outra reconstruída artificialmente, justamente a que 

o leitor é induzido a perceber como realidade de fato, já que a própria imprensa não 

fornece recursos suficientes para que ele perceba a realidade original.  

No que diz respeito a intencionalidade, esse é um processo mais complexo de 

ser avaliado, já que deliberação pura e simples não é uma conclusão segura uma  

vez que todos esses “padrões” e “malícias” têm origem em uma complexa teia de 

forças que agem sobre toda a cadeia produtiva do conteúdo informativo. Isso 

significa que nem sempre é possível detectar com precisão a intencionalidade por 

trás dos processos descritos por ambos os teóricos.  

Pereira Júnior (2006) expôs essa dificuldade ao enfatizar o adestramento 

organizacional e a adesão inconsciente do jornalista, bem como a adesão 

consciente; Abramo (2003) por sua vez, embora considere tais práticas como 

“características gerais” e deliberadas, com objetivo de construir uma realidade 

paralela, reconhece que 

 
 
É possível encontrar diariamente, um grande número de matérias em que 
esses processos de manipulação não existam ou existam em grau mínimo, 
e também encontrar um certo número de matérias em que as distorções da 
realidade são frutos de erros involuntários ou limitações naturais à 
capacidade de captar e transmitir informações sobre a realidade (ABRAMO, 
2003, p.33). 

                                                 
11 Segundo Rossi(1994), é um recurso estilístico que busca ao mesmo tempo “resumir” o conteúdo da 
matéria e despertar o interesse do leitor pelo conteúdo. Para tanto o lide precisa responder a seis 
questões básicas no parágrafo de abertura: O que? Onde? Como? Quando? Quem? Por que?  
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Assim, as conclusões as quais este trabalho se propõe a alcançar limitam-se 

a demonstrar, usando os referenciais adotados, se houve ou não nas matérias do 

Jornal Gazeta do Oeste (quem?)12, favorecimento de uma das candidatas em 

detrimento da outra (diz o que?) e de que forma isso foi (ou não) operacionalizado 

(como?). Não é objetivo deste trabalho investigar a intencionalidade das matérias e 

como o público as recebeu.(com que efeito?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Questão programa de Lasswell. Modelo teórico proposto em 1948 que pretendia formatar qualquer 
ato de comunicação a partir de 5 perguntas básicas: quem? Diz o que? Em que canal? Para quem? 
Com que efeito?  
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

O corpus, ou seja, o conjunto de documentos a serem analisados (FONSECA 

JUNIOR, 2008), contido neste trabalho, é resultado de um processo de depuração 

orientado para a aplicabilidade da análise de conteúdo. Esse método, que se 

confunde com a história da comunicação, “se refere a um método das ciências 

humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de 

várias técnicas de pesquisa” (FONSECA JÚNIOR, 2008, p.280).  

As características da amostra, principalmente a sua extensão, levaram a 

opção metodológica pela análise de conteúdo. O universo inicial, ou seja, o conjunto 

de documentos obtidos antes da aplicação das técnicas de depuração foi colhido do 

jornal Gazeta do Oeste, e são referentes ao período de 30.09 à 02.10.2008, fase 

final da disputa eleitoral pela prefeitura de Mossoró-RN. A partir de uma leitura 

flutuante, cujo objetivo é definir através de critérios específicos o conteúdo a ser 

analisado, chegou-se a um universo inicial de 49 documentos entre matérias 

jornalísticas e capas, o critério utilizado foi a ênfase na disputa eleitoral. 

Dada à extensão dessa amostra, ou universo inicial, obtida a partir da leitura 

flutuante, verificou-se a necessidade de refinar mais o material, de modo que este 

atendesse as aspirações da pesquisa. Foi estabelecido, portanto, dois critérios, ou 

regras, para a constituição do corpus: regra da homogeneidade e a regra da 

pertinência. Na regra da homogeneidade “os documentos obtidos devem ser da 

mesma natureza, do mesmo gênero ou se reportarem ao mesmo assunto” 

(FONSECA JÚNIOR, 2008, p.293), a regra da pertinência por sua vez estabelece 

que  

 
 

Os documentos devem ser adequados aos objetivos da pesquisa em todos 
os aspectos: objeto de estudo, período de análise e procedimentos. Se o 
objetivo é analisar a posição oficial do governo sobre as mudanças das 
regras dos planos de saúde, por exemplo, não é pertinente um corpus de 
entrevistas concedidas à imprensa pela diretoria do conselho federal de 
medicina, mas sim os diversos comunicados oficiais do governo sobre o 
assunto no período estabelecido pela análise (FONSECA JÚNIOR, 2008, 
p.293-294). 
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As regras definidas para constituição do corpus resultaram nos seguintes 

padrões: utilizando-se a técnica de amostragem não-aleatória13, foram selecionadas 

somente matérias publicadas no Jornal Gazeta do Oeste no período compreendido 

entre 30.09 à 02.10.2008 (pertinência), com ênfase nas duas principais candidatas 

envolvidas na disputa, e extraídas da “editoria política” do periódico 

(homogeneidade). Após esse tratamento o corpus foi reduzido a 20 documentos que 

foram posteriormente analisados. 

O próximo passo, antes da análise do objeto propriamente dito, é a 

codificação do corpus. O trabalho de codificação é a sistematização dos dados 

colhidos, seguindo uma série de regras pré-determinadas e em conformidade com 

os demais elementos da pesquisa, tais como referencial teórico, objetivos, hipótese 

e objeto. O objetivo maior da codificação é focalizar o objeto e possibilitar uma 

análise mais precisa pelo pesquisador. Para a fase de codificação, fez-se uso das 

seguintes ferramentas da análise de conteúdo: a)folha de codificação; b)categorias; 

c)unidades de registro; d)marcadores de freqüência; e)Inferências. 

A folha de codificação, segundo Fonseca Junior (2008), consiste em uma 

folha com célula (ou células) onde o pesquisador coloca os resultados da codificação 

para posterior análise, em outras palavras, é uma ferramenta que ajuda o 

pesquisador a evidenciar códigos do material analisado, de modo a comprovar as 

hipóteses levantadas na pesquisa. Herscovitz (2008, p. 132-133) comenta a função 

das categorias na codificação  

 
 

Estas definições-chave pré-testadas em alguns dos textos, indicarão as 
definições operacionais e suas unidades de registro- palavras, expressões, 
frase, idéias, etc., que serão capturadas nos editoriais para contagem de 
frequência do conteúdo manifesto.  

 
 

Nesta pesquisa em questão, de acordo com o corpus, foi usada uma folha de 

codificação, com duas categorias: Fáfá e Larissa.  

Definidas as categorias é preciso definir também as unidades de registro, que 

são fragmentos obtidos através da decomposição do corpus. Essas unidades são 

bem flexíveis podendo variar de palavras, idéias, frases ou até mesmo um texto 

                                                 
13 Herscovitz(2008) As técnicas de amostragem não-aleatórias são utilizadas em análise de conteúdo 
quando o pesquisador não dispõe de todos os documentos envolvidos no estudo e também quando 
se trabalha com uma amostra relativamente pequena. 



35 
 

inteiro. Para definir as unidades de registro a pesquisa centrou-se em alguns 

elementos da página de jornal para sistematizar a folha de codificação.  

A justificativa é a importância que esses elementos têm na condução da 

percepção do leitor acerca de uma matéria, são os mais visíveis da página e/ou 

resumem e direcionam a notícia, são eles: o “chapéu” ou sobretítulo, elemento da 

página que territorializa a informação central; o título da matéria; o olho, que 

complementa a informação do título; intertítulo, que é o título usado no interior das 

matérias, geralmente para dividir assuntos, complementá-los ou trazer novas 

abordagens; a legenda das fotos e o lide.  

Cada unidade de registro definida receberá um marcador de freqüência 

positivo (+) ou negativo (-), de acordo com a natureza (favorável ou desfavorável às 

categorias) da unidade de registro, que posteriormente foram usadas na contagem 

estatística do conteúdo manifesto. 

No que diz respeito à última ferramenta da folha de codificação proposta 

nesta pesquisa para análise dos dados, ou seja, as inferências, é preciso justificar a 

sua finalidade. Este trabalho propõe uma abordagem quanti-qualitativa, em outras 

palavras, a pesquisa analisou tanto o conteúdo manifesto das matérias como 

também o seu conteúdo latente. Em relação a essa última abordagem, utiliza-se em 

análise de conteúdo a inferência, ou seja, “fazemos inferência quando deduzimos de 

maneira lógica algo do conteúdo que está sendo analisado” (GOMES, 2007 p.88).    

Para deduzir de maneira lógica, entretanto, é preciso recorrer a referenciais 

consolidados, pré-testados, que no caso deste trabalho, será o referencial teórico 

adotado, mais especificamente o conceito de malícias editoriais definidas por Pereira 

Junior (2006), como “editorializar a página” e “editorializar a pauta”, e os “padrões de 

manipulação” de Abramo (2003). Esses conceitos darão suporte às inferências que 

pode ser entendida também como a operação final da análise qualitativa, o momento 

em que os núcleos de sentido14 de cada matéria individual (ou de várias) são 

cruzadas e comparadas com os demais para se chegar a um sentido geral.   

A aplicação dessa dupla abordagem proposta por este estudo pressupõe 

também uma maior segurança nos resultados obtidos, uma vez que tais resultados 

tanto da pesquisa quantitativa quanto da pesquisa qualitativa precisam estar em 

conformidade. 

                                                 
14 Elementos centrais da mensagem, que orientam o seu sentido geral (FERNANDES, 2010). 
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4. ANÁLISE DO OBJETO 

 

 

4.1.  Resultados estatísticos (quantitativos) 

 

 

 Os resultados quantitativos foram obtidos a partir da contagem estatística do 

total de marcadores de freqüência de cada elemento analisado, conforme material 

do apêndice. Sendo o marcador (+) usado para definir uma exposição positiva ou 

favorável e o marcador de freqüência representado por (-), para definir uma 

exposição negativa ou desfavorável às candidatas. Os resultados quantitativos 

obtidos estão expressos na tabela abaixo (em %): 

 
 

Categoria Exposições favoráveis Exposições desfavor áveis 

Fafá 51,56% 4,68% 

Larissa 1,56% 42,18% 

 

 

4.2. Síntese interpretativa 

 

 

 Os elementos da página analisados neste trabalho, ou seja: chapéu, título, 

olho, intertítulo, legenda e lide, com exceção desse último, são as partes mais 

visíveis de uma página de jornal. Gradativamente elas vão conduzindo o leitor ao 

texto informativo e também direcionam o sentido da matéria. Na extremidade desses 

elementos, e já como parte da produção literária, o lide faz uma síntese geral da 

matéria e o direcionamento se mostra de forma manifesta ou latente. Baseado 

nessas conclusões o trabalho analisou esses elementos específicos para testar a 

hipótese de que a cobertura da campanha de 2008 do Jornal Gazeta do Oeste 

favoreceu uma das candidatas, no caso a prefeita Fafá Rosado.  

Os resultados quantitativos apontam para uma confirmação dessa hipótese, 

entretanto, como o trabalho se propôs a fazer uma dupla abordagem (quanti-quali) 
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essa segunda etapa se propôs a analisar, a partir do referencial adotado, o conteúdo 

latente das mensagens expressas nos elementos envolvidos na pesquisa. 

A codificação dos elementos demonstra a ocorrência de "malícias editorias" e 

"padrões de manipulação". É prudente observar, entretanto, que a ocorrência desses 

fenômenos acontece de forma interdependente, em outras palavras, os "padrões de 

manipulação" e "malícias editoriais" não ocorrem isoladamente em uma matéria 

jornalística, são ocorrências que se aglutinam potencializando os efeitos e impondo 

o sentido geral. Isso significa que isolar alguns desses elementos para a análise 

qualitativa tem fins meramente didáticos.  

Os padrões e malícias que foram usados na análise são: editorializar a pauta; 

editorializar a página; padrão de indução; padrão de ocultação; julgar as fontes e 

padrão de inversão da relevância dos fatos. 

Partindo do conjunto de mensagens contidas nos elementos estudados, pode-

se extrair os principais núcleos de sentido: a) A vitória da candidata a reeleição, Fafá 

Rosado, é apresentada como fato; b) A candidata Fafá Rosado é apresentada como 

honesta; c)Larissa Rosado é apresentada como desonesta, uma vez que sua 

campanha usa de expedientes ilícitos para captar votos. d) Fafá Rosado conduz 

uma campanha vitoriosa, que a cada dia ganha maior adesão. e)Larissa é uma 

candidata apática e sua campanha, mergulhada em irregularidades, está em crise. 

As páginas são editorializadas, porque a disposição dos elementos principais 

conduz a uma percepção positiva de uma candidatura (Fafá) em detrimento de outra 

(Larissa) em praticamente todas as capas. Essa malícia editorial ou padrão de 

manipulação (indução) é observado na matéria publicada no domingo 14 de 

setembro de 2008 (ver anexo A): o chapéu, que localiza o assunto é "PESQUISA 

PERFIL Prefeita mossoroense apresenta larga vantagem em relação à segunda 

colocada nas pesquisas tanto na estimulada quando na espontânea", na mesma 

matéria pode-se observar o seguinte intertítulo, "Heró e Larissa lideram Rejeição". 

Com exceção do intertítulo que evidencia a rejeição de Larissa, em uma clara 

exposição desfavorável, todos os demais elementos fazem menção à vantagem da 

candidata a reeleição sob sua adversária. Em linhas gerais, o que se pode inferir é 

que, enquanto Fafá é a mais querida, Larissa aparece como uma das campeãs em 

antipatia por parte do eleitor. 

A pauta é editorializada (também, identifica-se o padrão de indução) em todos 

os documentos analisados, os elementos supervalorizam os aspectos negativos da 



38 
 

candidata Larissa Rosado (denúncias) e superdimensionam os aspectos positivos, e 

por vezes, as frivolidades da candidata Fafá Rosado. No material analisado 

observam-se três denúncias contra a campanha de Larissa Rosado, no que 

concerne a campanha de Fafá, a ênfase é no sucesso da campanha eleitoral e na 

festa das mobilizações. Um exemplo pontual da pauta editorializada é a matéria do 

sábado, 27 de setembro (ver anexo M) que traz no título: "Depoimentos complicam 

Larissa e Lairinho Rosado". Outro título na mesma página traz a seguinte 

informação: "Fafá Rosado desce avenida presidente Dutra hoje à noite", ou seja, de 

um lado denúncia, do outro, a ênfase em amenidades. 

Outra "malícia editorial" que pode ser encontrada no conjunto analisado é 

"julgar as fontes", em um sentido mais amplo, a prática é também o padrão de 

manipulação de indução. O chapéu da matéria de domingo 28 de setembro de 2008, 

pág. 3 (ver anexo N) é direto: "ACUSAÇÃO Candidata do PSB proferiu palestra em 

uma escola pública e diretor da unidade prometeu pontuação extra para quem 

participasse", o conteúdo do elemento faz um pré-julgamento explícito, faz o papel 

de juiz e júri na medida em que a construção é afirmativa, ou seja, a candidata 

"proferiu uma palestra e o diretor prometeu pontuação extra", não há nenhuma 

partícula que faça um contraponto dando a suspeita o benefício da dúvida, algo 

como "supostamente proferiu uma palestra" ou "o diretor da unidade supostamente 

teria prometido pontuação extra". 

Ainda analisado a malícia editorial "julgar as fontes", percebe-se que a 

ausência de cautela observada na denúncia contra Larissa não ocorre em situações 

onde o denunciado é o grupo de Fafá, como é possível verificar na matéria de terça-

feira, 23 de setembro de 2008 (ver anexo H). A legenda da foto faz a ressalva: "Laíre 

faz acusações que não tem condições de comprovar" e o lide reforça, "O ex-

deputado Laíre Rosado vai ter que responder a mais dois processos criminais 

depois de acusar testemunhas". Tanto as acusações do ex-deputado contra as 

testemunhas como também as feitas contra a candidatura de Larissa, deveriam 

receber o tratamento condizente com o benefício da dúvida, o que não ocorreu. 

O "padrão de ocultação" está bem presente no corpus analisado, basta 

verificar que nenhum movimento da campanha da candidata Larissa Rosado foi 

publicado, enquanto todos os movimentos da campanha de Fáfa são acompanhados 

pelo Jornal, nenhuma mobilização em favor de Larissa, como caminhadas, comícios, 

reuniões, etc. foi mencionada. Essa característica observada na cobertura das 
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campanhas pode levar o leitor a duas conclusões: a candidata Larissa é apática e 

não tem poder de mobilizar os eleitores ou a sua campanha está em crise.  

A matéria de terça-feira 16 de setembro de 2008 (ver anexo B) retrata essa 

diferença de tratamento, todos os elementos conduzem o leitor a uma idéia de que a 

campanha de Fafá é intensa e que conta com grande participação popular, "A 

campanha realizou uma movimentação considerada de grande repercussão" (Lide); 

"Carreata no grande Santo Antônio tinha cerca de 600 veículos" (legenda 1); "Uma 

multidão acompanhou Fafá pelas ruas no sábado passado" (Legenda 2). A mesma 

matéria não faz nenhuma menção às atividades de campanha de Larissa Rosado. 

A pesquisa observou também um padrão de manipulação comum a ambas as 

coberturas, o padrão de inversão da relevância dos fatos, ou seja, os fatos 

secundários, triviais ganharam o status de protagonistas, assim as matérias 

concentraram-se em denúncias (Larissa) e na construção de uma campanha festiva, 

movida pela emoção e desligada da consciência política (Fafá).  

Assim, o debate de idéias, as propostas e plataformas de governo foram 

pouco explorados pelas matérias do Jornal Gazeta do Oeste, pelo conjunto das 

matérias essa característica embora em um primeiro momento possa soar como 

desfavorável a ambas as campanhas, favorece a de Fafá Rosado. A ausência do 

debate de propostas afinal, permitiu que a jornada candidata do DEM rumo a 

eleição, fosse mais tranqüila uma vez que ela só precisou se preocupar em mobilizar 

eleitores em seus comícios, carreatas e caminhadas.  

De forma conclusiva é possível afirmar que os resultados da dupla 

abordagem proposta, ou seja, as pesquisas quantitativas e qualitativas equivalem 

em resultados. Ambas demonstram a tendência do periódico a um apoio tácito a 

campanha da candidata à reeleição Fafá Rosado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A objetividade jornalística, tanto no plano teórico quanto no plano operacional, 

é um conceito puro, e, por conseguinte, inaplicável na prática. Enquanto atividade 

social, o jornalismo sofre as pressões de inúmeras forças, desde a bagagem 

ideológica e cultural de seus operadores, até a adesão natural à lógica do modo de 

produção, onde a atividade está inserida.  

Desde sua “pré-história”, o jornalismo se mostrou propenso a uma associação 

com o poder político e econômico, tendência que ficou evidente com o advento da 

produção e comercialização em massa de conteúdo informativo. Nesse cenário as 

instituições jornalísticas, elevadas ao status de instituições pragmáticas 

desenvolveram ferramentas para, a exemplo das demais instituições pragmáticas, 

acumular poder.  

O problema para o jornalismo em lidar com esse desenvolvimento é a sua 

proposta. Percebido pela maioria da sociedade como atividade confiável, acima de 

qualquer suspeita no processo de conectar o leitor/ouvinte/telespectador à realidade 

precisa, superando as limitações de espaço e tempo. Admitir a existência de forças 

externas capazes de influenciar o produto final, a notícia, implica em um paradoxo 

evidente. Este trabalho procurou evidenciar tanto esse paradoxo quanto os 

mecanismos desenvolvidos pelas instituições jornalísticas para camuflá-lo.  

Partindo da conclusão de que as instituições pragmáticas atuam de modo 

interdependente, o foco da pesquisa centrou-se na influência do poder político no 

jornalismo, relação que se torna mais íntima na medida em que a atividade 

jornalística se afasta dos grandes centros e fica proporcionalmente mais dependente 

das benesses econômicas oferecidas pelo poder.  

Essas conclusões, fruto de revisão bibliográfica do referencial teórico, não 

garantem que esse padrão majoritário se repita em situações específicas, de modo 

que, apenas afirmar que a cobertura do Jornal Gazeta do Oeste durante a 

campanha para prefeitura de Mossoró em 2008 favoreceu determinado candidato, 

seria uma afirmação incompleta. 

No intuito de comprovar a hipótese supramencionada, alguns elementos “pré-

análise” foram levados em consideração em relação ao periódico eleito como objeto: 

o Jornal Gazeta do Oeste. As raízes políticas e a proximidade histórica do fundador 
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do Gazeta com políticos notórios da região e do estado, matizes captadas a partir de 

publicação oficial do periódico, ajudaram a centralizar o objeto de modo a obter 

resultados mais confiáveis. Essa sistematização resultou em duas análises, uma de 

cunho estatístico e outra de cunho qualitativo, que ao final corroboraram, ambas as 

abordagens, com as hipóteses e objetivos propostos pelo estudo. 

O conteúdo desta pesquisa, o modo como foi conduzida e seus referenciais 

podem, em algum momento, se confundir com juízo de valor, o que vai de encontro 

às suas verdadeiras aspirações, entretanto, todas as ações que norteiam o estudo, 

bem como suas conclusões, estão previstas no complexo universo social assim 

como seus desdobramentos específicos que se refletem na atividade jornalística. 

 Isso significa que as tendências observadas aqui, embora particulares em 

relação ao contexto, são genéricas, se tomarmos como referência o todo. Assim, a 

contagem quantitativa e o discurso, ambos favoráveis à candidata Fafá Rosado 

conforme foi demonstrado, independente da intencionalidade (se deliberada ou não), 

não diminuem a importância do Jornalismo político do Gazeta do Oeste. 

No que diz respeito à capacidade de influência das matérias favoráveis do 

periódico no comportamento eleitoral dos leitores, essa é uma seara bem mais 

complexa e objeto de outra verificação. Entretanto, é preciso fazer algumas 

ressalvas: embora importante, uma matéria jornalística política favorável a uma 

candidata, não necessariamente se traduz em efeito positivo. O modo como o leitor 

recebe e processa uma informação é uma incógnita, uma vez que a mensagem é 

submetida a uma série de interações bem particulares de cada receptor, as reações 

e os efeitos são imprevisíveis.  

Outra ressalva que pode interferir na percepção política do leitor, diz respeito 

a uma característica bastante específica de Mossoró-RN. Com cerca de 200 mil 

habitantes, a cidade conta com um aparato informativo relevante: são duas Tvs 

locais, duas rádios FM e 4 AM bem como 4 jornais locais de circulação diária. Esse 

universo considerável de instituições que produzem conteúdo informativo é condição 

básica para a pluralidade da informação, assim, mesmo estando sujeitas ás forças 

sociais já expostas, essas forças não atuam de modo uniforme sobre as instituições 

jornalísticas, esse fenômeno, aliado às diferenças organizacionais de cada 

instituição, significa um discurso político com poucas chances de ser uníssono.  

No plano pragmático, a importância deste estudo diz respeito à construção de 

uma nova percepção ou consciência em relação ao Jornalismo moderno, em 
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especial ao jornalismo político. Nesse início de segunda década do século XXI, 

ainda não foi concebido uma forma mais eficiente de aglutinar, processar e distribuir 

informações como é o jornalismo. Sua importância social é indiscutível.  

Portanto, a pecha de atividade exclusivamente a serviço da classe dominante, 

muitas vezes atribuída a ele, é igualmente um conceito puro, impreciso, por 

conseguinte. Assim, a aplicação prática do que foi exposto neste estudo não se 

limita a simplificações ou maniqueísmos e, sim, a necessidade de entender o 

jornalismo político como passível de vigilância e não como entidade dogmática e 

verdade ipsis verbis. 
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A) Gazeta do Oeste – Mossoró, domingo 14 de setembro de 2008 

 

Fafá Chapéu :PESQUISA PERFIL Prefeita mossoroense 

apresenta larga vantagem em relação à segunda 

colocada nas pesquisas tanto na estimulada 

quando na espontânea(+) 

Título:  Fáfá mantém diferença expressiva sobre 

Larissa.(+) 

Intertítulo: (+) 

Lide:  Se a eleição para prefeito de Mossoró fosse 

hoje, a prefeita Fafá Rosado venceria com uma 

maioria superior a 30 mil votos.(+) 

Destaca a pesquisa de intenção 

de voto em favor da candidata. 

A informação é direcionada de 

modo a dar a impressão que 

Fáfá Rosado já está eleita. A 

pesquisa é apresentada no lide 

como incontestável. 

Larissa Intertítulo: Heró e Larissa lideram rejeição (-) 

 

Além de apontar Fafá como 

favorita a matéria dá ênfase a 

aspectos negativos da 

candidata Larissa Rosado. 

 

B) Gazeta do Oeste – Mossoró, terça-feira 16 de setembro de 2008 

 

Fafá Chapéu :ESFORÇO FINAL Atividades programadas 

para as últimas três semanas darão um ritmo mais 

intenso às caminhadas e terão maior participação 

da militância(+) 

Título: Campanha de Fáfá Rosado é intensificada 

na reta final(+) 

Lide: A campanha realizou uma movimentação 

considerada de grande repercussão(+) 

Legenda I:  Carreata no grande Santo Antônio tinha 

cerca de 600 veículos(+) 

Legenda II:  Uma multidão acompanhou Fáfá pelas 

ruas no sábado passado(+) 

A ênfase é no clima festivo. A 

candidata tem poder de 

mobilização, é querida pelo 

povo. Uma festa da vitória por 

antecipação.  

 

 

Larissa Não há referência. Padrão de ocultação: Não há 

menção das atividades de 

Larissa. Uma candidata apática 

e previamente derrotada. 

 

C) Gazeta do Oeste – Mossoró, quarta-feira, 17 de setembro de 2008 
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Fafá Chapéu : Parceria(+) 

Título:  Movimento Comunitário deve contribuir com 

segundo mandato de Fáfá.(+) 

Olho: Candidata quer parcerias com as entidades 

que representam as comunidades(+) 

Legenda:  Fáfá Rosado realça a importância do 

movimento comunitário(+) 

Lide: Entidades comunitárias terão grande 

importância em um segundo mandato da prefeita 

Fáfá Rosado(DEM) (+) 

Ênfase em aspectos positivos 

em todos os elementos 

analisados. A candidata é 

engajada, tem apoio de 

entidades sociais e que já dão a 

sua vitória como certa, apesar 

da distância do pleito. 

Larissa Não há referência. As atividades políticas de 

Larissa são ocultadas. A idéia é 

de uma candidata apática, sem 

ação. 

 

D) Gazeta do Oeste – Mossoró, quinta-feira, 18 de setembro de 2008 

 

Fafá Não há referência A associação é evidente: 

candidata honesta versus 

candidata desonesta. 

Larissa Chapéu : PROVAS Uma farta documentação foi 

apresentada ao juiz eleitoral e prova que Larissa e 

Lairinho e Lairinho15 Rosado utilizam o Peltran16 

para conseguir votos ilicitamente(-) 

Título:  Ação na Justiça pode cassar os direitos 

políticos de Larissa.(-) 

Legenda:  Bilhete que Laíre17 manda que capitão 

Gomes atenda ao portador(-) 

Legenda 2: Capitão Gomes18 solta moto e pede 

voto(-) 

Legenda 3: Lairinho usa estrutura do estado para 

conseguir voto(-) 

Larissa é condenada 

previamente pelo jornal. Montou 

um esquema para captar votos 

de forma ilícita usando uma 

instituição estadual, um 

funcionário público o pai e o 

irmão: A matéria passa a idéia 

de que Larissa é Desonesta e 

montou uma grande estrutura 

para captar vôos ilegalmente.  

 

E) Gazeta do Oeste – Mossoró, sábado, 20 de Setembro de 2008 (págs. 3 e 4) 

                                                 
15 Irmão da candidata Larissa Rosado. 
16 Polícia de Trânsito 
17 Ex-Deputado Federal e pai de Larissa Rosado 
18 Comandante do Peltran 
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Fafá Chapéu(pág 4) : CONCENTRAÇÃO (+) 

Título(pág 4): Carreata e caminhada marcam o 

penúltimo sábado de campanha de Fáfa e Ruth19(+)  

Olho(pág 4): Pela manhã várias caminhadas sairão 

de lugares diferentes rumo ao mercado do Alto da 

Conceição; à tarde carreata vai percorrer nove 

bairros de Mossoró(+) 

Legenda(pág 4): Campanha de Fáfá e Ruth vai 

ganhando a cada dia mais participação(+) 

 Fafá é a candidata da 

mobilização, honesta, que tem 

maior poder de mobilização e 

que ganha novos eleitores a 

cada dia. O debate de 

propostas é substituído pelo 

clima festivo da campanha. 

Larissa Chapéu  (pág 3) : CONFISSÃO Daniel Victor, da 

coligação Força do Povo20, afirmou que não tem 

dúvidas que as declarações de ex-deputado 

favorecem o pedido de cassação(-) 

Título(pág 3): Laíre confirma que Gomes agia em 

nome de Larissa(-) 

Legenda(pág 3):  Laíre admitiu que Capitão Gomes 

coordena campanha(-) 

O jornal já condenou Larissa 

previamente e baseia-se para 

tanto, em supostas confissões 

do pai da candidata e de 

declarações de um advogado 

da coligação adversária.  

 

F) Gazeta do Oeste – Mossoró, domingo, 21 de setembro de 2008 

 

Fafá Chapéu : MOMENTO DECISIVO(+) 

Título: Campanha de Fafá é intensificada na reta 

final(+)  

Olho: Atividades nas ruas e muitas caminhadas 

vão marcar a reta final da campanha das 

candidatas da força do povo(+) 

Legenda: Caminhadas no centro são 

acompanhadas por grande multidão(+) 

Legenda II : Carreata com carros enfileirados nas 

ruas por mais de seis quilômetros(+) 

A campanha é apresentada 

como vitoriosa dada a adesão 

da população representada 

pelas multidões que seguem 

Fafá. O debate de propostas é 

mais uma vez substituído pelo 

clima festivo da campanha. 

Larissa Não há referência A candidata Larissa Rosado só 

é mencionada pelo jornal 

negativamente, ou então não é 

mencionada nas matérias. 

 

                                                 
19 Candidata a vice-prefeita 
20 Coligação política da candidata Fáfá Rosado. 
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G) Gazeta do Oeste – Mossoró, terça-feira, 23 de setembro de 2008 

 

Fafá  Não há referência Mesmo quando não é exposta 

na editoria, a ausência é 

benéfica para Fafá, uma vez 

que sua adversária está sempre 

exposta de forma negativa. 

Larissa Chapéu : ESCLARECENDO: Temor de que filhos 

possam perder registro das candidaturas faz com 

que médico faça acusações que deverão lhe render 

novas ações(-) 

Título: Laíre se atrapalha com contradições no 

“esquema DPRE”(-)  

Legenda: Laíre faz acusações que não tem 

condições de comprovar(-) 

Lide:  O ex-deputado Laíre Rosado vai ter que 

responder a mais dois processos criminais depois 

de acusar testemunhas(-) 

Os elementos centrais passam 

a idéia de que a candidatura de 

Larissa está em situação 

desesperadora.Embora  

contestem as acusações de 

Laíre não fazem o mesmo em 

relação as acusações que 

pesam sobre a campanha de 

Larissa Rosado. 

 

H) Gazeta do Oeste – Mossoró, quarta-feira, 24 de setembro de 2008 

  

Fafá  Não há referência Embora não mencionada, a 

exposição negativa da 

adversária favorece Fafá 

Rosado. 

Larissa Chapéu : ILEGALIDADE Representação foi dada 

entrada no MP e revela que serão quase três 

milhões de reais em cheques-reforma distribuídos 

em Mossoró em plena campanha(-) 

Título: Larissa é denunciada pelo uso do cheque 

reforma(-)  

Legenda: Larissa Rosado é alvo de mais uma 

denúncia grave(-) 

Lide:  A denunciada é a candidata a prefeita pela 

coligação Mossoró Pra Você, Larissa Rosado(-) 

Os elementos da página 

reforçam a idéia da campanha 

desonesta e desesperada. Tudo 

é apresentado em tom de 

acusação, não há espaço para 

o benefício da dúvida.  

     

 

I) Gazeta do Oeste – Mossoró, quinta-feira, 25 de setembro de 2008(págs. 3 e 

4) 
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Fafá Chapéu (pág.3) : CASO CEFET Julgamento 

aconteceu na tarde de ontem e a decisão favorável 

à prefeita ocorreu por 6 votos contra a cassação e 

apenas um voto favorável(+) 

Título(pág.3): TRE mantém registros de 

candidaturas de Fafá e Ruth(+) 

Lide(pág.3):  Por maioria de votos o tribunal 

regional eleitoral do RN(TRE/RN)considerou que 

não houve inauguração e que o ato no Cefet foi 

apenas celebração de convênio(+)  

Chapéu(pág.4):  EM CAMPANHA (+) 

Título(pág.4):  Candidata fará hoje 25 comícios em 

Mossoró(+) 

Olho(pág.4): Programação quer marcar a data de 

hoje, 25, que representa o mesmo número da 

chapa  marjoritária(+) 

Legenda(pág.4):  Fáfá, Rosalba e Ruth farão 

maratona de comícios hoje(+) 

O jornal parece dar mais ênfase 

às denúncias contra Larissa, 

quando a denúncia envolve a 

candidata Fafá Rosado recebe 

pouco espaço. Essa matéria foi 

a da absolvição e os elementos 

da página demonstram um tom 

que chega a ser comemorativo. 

Os elementos da página na 

segunda matéria reforçam o 

tom de candidatura com maior 

poder de mobilização, o clima 

festivo e trabalha o número da 

candidata Fafá Rosado. 

Larissa Não há referência As atividades de campanha não 

são mostradas, o quadro é de 

uma candidatura apática. 

   

 

J) Gazeta do Oeste – Mossoró, sexta-feira, 26 de setembro de 2008. 

 

Fafá Chapéu : RECURSOS (-) 

Título:  Coligação vai recorrer de decisão tomada 

pelo TER(-) 

Lide: A coligação Mossoró pra você anunciou 

oficialmente ontem que vai recorrer da decisão do 

Tribunal Regional Eleitoral que manteve o registro 

da candidatura da Prefeita Fafá Rosado(DEM)(-)  

A notícia pode causar as 

seguinte interpretações: a 

coligação de Larissa achou a 

decisão injusta ou está 

querendo forçar uma 

condenação. A leitura dos 

elementos da página indica que 

a matéria não pode ser 

considerada desfavorável e 

nem favorável 
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Larissa Título:  Testemunhas do caso DPRE serão 

ouvidas.(-) 

Lide:  Acontece hoje ás 8h30 na sede do ministério 

público de Mossoró, a primeira audiência referente 

a ação movida pela coligação força do povo, 

pedindo a cassação do registro das candidaturas de 

Larissa Rosado(PSB) à prefeitura de Mossoró e 

Lahyre Rosado Neto(PSB) a vereador.(-) 

Enquanto Fafá é absolvida, 

Larissa luta para manter o 

registro de sua candidatura. 

 

K) Gazeta do Oeste – Mossoró, sábado, 27 de setembro de 2008. 

 

Fafá Chapéu : Campanha(+) 

Título:  Fafá Rosado desce avenida presidente 

Dutra hoje à noite(+) 

Lide: A candidata Fafá Rosado cumprirá hoje uma 

intensa agenda em Mossoró, na reta final da 

campanha(+)  

Persiste o padrão de dar ênfase 

às amenidades da campanha 

de Fafá Rosado, principalmente 

os eventos festivos. 

Larissa Chapéu : CASO DPRE Candidatos à prefeita e 

vereador, respectivamente, apresentaram as suas 

defesas; juristas acreditam que a situação dos dois 

se complica(-) 

Título: Depoimentos complicam Larissa e Lairinho 

Rosado(-) 

Lide:  Aconteceu na manhã de ontem a primeira 

audiência para ouvir as testemunhas na ação 

movida pela coligação Força do Povo contra os 

candidatos Larissa Rosado e Lairinho Rosado 

acusados de captação ilícita de votos(-) 

Persiste o padrão da vigilância 

implacável contra a candidatura 

de Larissa Rosado. Mesmo 

sendo apenas um depoimento, 

o direcionamento da matéria 

conduz o leitor a acreditar na 

culpa dos suspeitos.   

 

L) Gazeta do Oeste – Mossoró, domingo, 28 de setembro de 2008.(págs. 3 e 4)  

 

Fafá Não há referência A exposição negativa da 

adversária acaba por favorecer 

Fafá, ainda que não haja 

exposição. 
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Larissa Chapéu(Pág.3) : ACUSAÇÃO Candidata do PSB 

proferiu palestra em uma escola pública e diretor da 

unidade prometeu pontuação extra para quem 

participasse(-) 

Título(pág.3): Justiça recebe novas denúncias 

contra Larissa Rosado(-)  

Legenda(pág.3): Larissa enfrenta nova ação 

judicial(-) 

Intertítulo(pág.3): Estrutua do INCRA no estado 

envolvida em crime eleitoral(-) 

Título(pág.04): Assessoria jurídica esclarece 

detalhes a respeito de audiência do caso DPRE(-) 

Olho(pág.04): Humberto Fernandes e Olavo 

Hamilton, da Mossoró pra Você,dizem que 

gravações são forjadas(+)  

 

Nessa última matéria o jornal, 

em tom afirmativo(chapéu), 

divulga novas denúncias contra 

Larissa Rosado. Na segunda 

matéria da edição, o jornal 

destaca o espaço para que a 

coligação da candidata Larissa 

Rosado dê a versão dos fatos. 

Não obstante essa prática, o 

padrão se mantém em 

praticamente todas as matérias: 

Larissa tem exposição negativa 

e Fafá recebe tratamento bem 

mais brando.   
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ANEXOS 
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ANEXO A – FAFÁ MANTÉM DIFERENÇA EXPRESSIVA SOBRE 

LARISSA – 14 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO B - CAMPANHA DE FÁFÁ ROSADO É INTENSIFICADA N A 

RETA FINAL – 16 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO C - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DEVE CONTRIBUIR COM  

SEGUNDO MANDATO DE FÁFÁ - 17 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO D – AÇÃO NA JUSTIÇA PODE CAÇAR OS DIREITOS 

POLÍTICOS DE LARISSA – 18 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO E - LAÍRE CONFIRMA QUE GOMES AGIA EM NOME DE 

LARISSA - 20 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO F – CARREATA E CAMINHADA MARCAM O PENÚLTIMO 

SÁBADO DA CAMPANHA DE FAFÁ E RUTH - 20 DE SETEMBRO DE 

2008 
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ANEXO G – CAMPANHA DE FAFÁ É INTENSIFICADA NA RETA 

FINAL – 21 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO H – LAÍRE SE ATRAPALHA COM CONTRADIÇÕES NO 

ESQUEMA DPRE – 23 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO I – LARISSA É DENUNCIADA PELO USO DO CHEQUE 

REFORMA – 24 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO J –TER MANTÉM REGISTRO DA CANDIDATURA DE FAFÁ  E 

RUTH – 25 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO K – CANDIDATA FARÁ HOJE 25 COMÍCIOS EM MOSSOR Ó 

– 25 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO L – TESTEMUNHAS DO CASO DPRE SERÃO OUVIDAS – 26 

DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO M – DEPOIMENTOS COMPLICAM LARISSA E LAIRINHO 

ROSADO – 27 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO N – JUSTIÇA RECEBE NOVAS DENÚNCIAS CONTRA 

LARISSA ROSADO – 28 DE SETEMBRO DE 2008 
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ANEXO N – JUSTIÇA RECEBE NOVAS DENÚNCIAS CONTRA 

LARISSA ROSADO – 28 DE SETEMBRO DE 2008 
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