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Resumo 

 

 

O presente trabalho visa compreender, através das contribuições da Análise do Discurso, área 

confluente com as Ciências Humanas e Sociais, os posicionamentos apresentados nas 

abordagens das notícias dos jornais “Folha da Manhã” e “O Diário”, maiores veículos de 

comunicação impressa do município de Campos dos Goytacazes, situado no Norte-Fluminense. 

Como objeto de estudo foram selecionadas algumas manchetes concernentes a determinados 

acontecimentos políticos ocorridos na cidade durante o quarto trimestre do ano de 2016. Com 

o propósito de encadear a percepção dos variados elementos compostos nestes discursos na 

atualidade, o leitor será conduzido a uma breve contextualização acerca da configuração da 

recente história política local e sobre alguns aspectos a respeito destes veículos.   

Palavras-chave: Análise do discurso, imprensa, Campos dos Goytacazes, história política. 
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Abstract 

 

This monograph aims to understand, through the contributions of the Discourse Analysis, a 

confluent area with the Human and Social Sciences, the positions presented in the approaches 

of the Campos dos Goytacazes newspapers "Folha da Manhã" and "O Diário" newspapers. As 

a study object, we selected some headlines concerning certain political events occurred in the 

city during the fourth quarter of 2016. In order to link the perception of the various composite 

elements in these discourses today, the reader will be led to a brief contextualization about the 

local recent political history configuration and some aspects regarding these newspapers. 

Keywords: Discourse analysis, press, Campos dos Goytacazes, political history. 
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Introdução 

 

 

Inicialmente, minha proposta de tema girava em torno das perspectivas de abordagens 

“Folha da Manhã” e “O Diário”, do município de Campos dos Goytacazes, acerca das 

reivindicações salariais e trabalhistas em maio de 2015 realizadas pelos membros do 

funcionalismo público municipal, paralelamente às opiniões de alguns funcionários da 

autarquia Instituto Municipal de Trânsito e Transporte¸ órgão no qual trabalho desde agosto de 

2013, com o cargo de agente de fiscalização de transporte coletivo, minha inserção se dera 

mediante um concurso público ocorrido na cidade em 2012.  

Assim, meu objetivo visava estabelecer uma análise comparativa entre estes com as 

expositivas dos jornais, na tentativa de observar quais informações mais se aproximavam do 

discurso destes servidores. Ao ler as manchetes diárias, outro fato me despertou atenção, 

distanciei-me de minha ideia inicial e passei a focar nas notícias em si, mais especificamente, 

nos títulos das chamadas, me impressionava o modo pelo qual ambos conduziam suas 

abordagens. Enquanto o “Folha da Manhã” inclinava-se a alguma crítica de cunho negativo ao 

governo municipal, “O Diário” apresentava o que este realizava no município, mas, a todo 

momento, fazendo uso de uma conotação com caráter positivo. Apesar dos dois serem da 

mesma cidade, a ótica na qual empregam a suas análises são discrepantes. Daí me veio o 

seguinte questionamento: como jornais, tão próximos geograficamente, podem manifestar 

pontos de vista tão opostos?  

Nas ocasiões em que comentei com outras pessoas sobre esta questão, basicamente, a 

resposta era a mesma: Mas isto é óbvio“O Diário” é do Garotinho e o “Folha da Manhã” faz 

oposição! A grosso modo, já havia escutado esta síntese por diversas vezes, contudo, não era, 

estritamente, isto que me intrigava, mas sim, o que estava por “trás” da informação? Quais 

elementos legitimavam aos leitores este e aquele discurso? Assim, progressivamente, fui 

modificando o objetivo de minha pesquisa, cambiando o prisma do funcionalismo público para 

o que, de fato, informa estes jornais, qual a finalidade das informações, apenas incutir ao leitor 

sobre o que está acontecendo na cidade ou incitá-lo a algum determinado panorama?  
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Para tanto, analiso, nesta monografia, as notícias dos dois veículos de informação acerca 

dos mesmos eventos, buscando compreender os diferentes posicionamentos mediante as 

formações discursivas apresentadas pelos jornais.  

Noção de imprensa 

Não há como se falar em imprensa sem trazer à tônica a noção de público que, segundo 

Jürgen Habermas (2003), significa àquilo que está acessível a qualquer um. O poder público se 

encontra imanente do Estado, no qual atribui-se a promoção do bem público a todos os 

cidadãos, deste modo, evidencia que a imprensa desperta a opinião pública ao passo que permite 

a comunicação por parte do público. Nesta perspectiva, expõe que a esfera pública, “princípio 

organizacional do ordenamento político”, torna os acontecimentos visíveis a todos. 

Desde sua criação, devido a seu aspecto de visibilidade, conforme as acepções do 

pesquisador Luiz Gonzaga Motta (2002), a imprensa atua como instrumento de luta política 

para o alcance do poder, de modo a acionar mecanismos como a exigência de melhores 

condições de governabilidade a partir da oposição, resistência e cobrança política, para impedir 

que este favoreça interesses particulares contrários à sociedade em geral. As ações realizadas 

por este organismo têm caráter multifuncional, indo além de um ponto de vista político, 

entremeando-se pelas esferas econômicas, comerciais e culturais. Assim sendo, estrutura e 

constitui à realidade, exercendo práticas coercitivas e persuasivas de maneira mais sutis.   

Surgimento da imprensa  

Habermas (2003) descreve que durante o período da Idade Média Europeia, não havia 

uma significativa contraposição entre público e privado. Deste modo, não existia oposição entre 

estas esferas, denotando que a casa do senhor feudal, por exemplo, constituía a centralidade ao 

que tange às relações de dominação. Entre todos detentores de poderes feudais, apenas os 

religiosos obtinham um local de representação para suas atividades, a igreja, que os distinguiam 

do povo, pois tanto a missa quanto a Bíblia eram expressas em latim, diferenciando-se do 

idioma local.  

A partir do século XIII, com os avanços de um primitivo capitalismo mercantil no 

continente, para a realização das trocas de mercadorias se faziam necessárias as trocas de 

informações. Posteriormente, estas trocas apresentam-se como fator para manipulação do 

ordenamento poder político, visto que a rede horizontal de dependência econômica que 
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configurava este sistema não estava submetida à verticalidade do modelo feudal, condicionando 

aos senhores feudais o status de consumidores. Habermas (2003) frisa que no presente contexto, 

as trocas de informações não objetivavam a “publicidade”. 

Habermas (2003) evidencia que a constituição do Estado Moderno, durante o século 

XVI, define a esfera do poder público, no qual a administração financeira atende às demandas 

do capital econômico e o converge à condição de Estado de impostos. Em concomitância a isto, 

estabelece a transição da esfera estamental em esfera estatal, ou seja, a perda de status dos 

senhores feudais mediante à configuração da sociedade civil burguesa. Nesta perspectiva, a 

economia moderna guiada pelo mercado implementa a lógica do princípio burguês da economia 

comercial, superando a orientação pelo caráter doméstico observado no modelo feudal. 

“A troca de informações desenvolve-se não só em relação 

às necessidades do intercâmbio de mercadorias: as próprias 

notícias se tornam mercadorias”. (Habermas, 2003, p. 35) 

Através desta ótica, Habermas (2003) explicita acerca do surgimento da imprensa, 

definida como “jornais políticos” que com o passar do tempo, elevam as notícias à situação de 

mercadorias, passando a ser instrumento de interesse da administração, ao passo que tinha como 

propósito, tornar conhecidos aos cidadãos decretos e portarias desta esfera pública. 

Com a imprensa tendo papel de utilidade aos interesses administrativos, torna-se 

‘ferramenta’ de comunicação ao “público”, não atingindo ao “homem comum”, mas, sim, as 

“camadas cultas”, compostas por funcionários da administração feudal, juristas, médicos, 

pastores, oficiais, professores, grandes comerciantes que, integram a camada “burguesa” 

leitora. Portanto, insere o questionamento da dissociação da esfera do poder público, onde as 

pessoas privadas incidiam à intencionalidade da obrigação do poder público legitimar-se 

perante a opinião pública.  

Imprensa no Brasil 

No Brasil, o advento da atividade da imprensa constituiu-se com determinado atraso, 

somente a partir do século XIX, mediante a chegada da família Real Portuguesa no ano de 1808. 

O primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense, fora editado em junho de 1808, em Londres, 

devido a proibição ao desenvolvimento da imprensa corrente no país. O pesquisador Roberto 

Seabra (2002) destaca que o jornalismo brasileiro, desde seus primórdios até os dias atuais, é 

configurado por cinco fases: jornalismo literário, utilitário estético, utilitário informativo, 

interpretativo e plural. 
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Pertencente ao século XIX, o “jornalismo literário” surge após o desaparecimento da 

proibição da imprensa, anteriormente, existia apenas o jornal oficial do governo, o Gazeta do 

Rio de Janeiro fundado em setembro de 1808. Nesta fase iniciada por volta de 1822, o 

jornalismo encontra-se em relação direta com a literatura, por possuir caráter opinativo e 

ideológico, localiza-se em um contexto no qual este ainda não era observado como empresa 

capitalista. 

Com novos investimentos referentes à produção dos jornais, se define entre os anos de 

1880, a fase denominada como “jornalismo informativo estético”. Seabra (2002) expõe que 

nesta a informação passa a ser tratada como produto, atendendo aos interesses políticos, 

econômicos e sociais das camadas médias populares. Neste período, obedecendo às novas 

necessidades do mercado surgem as primeiras empresas jornalísticas, findando a imprensa 

artesanal. Através da influência do estilo norte-americano, a notícia é produzida mediante a 

lógica do modelo industrial. 

De acordo com Seabra (2002), no decorrer da década de 1920, aparecem-se novos 

veículos de comunicação que estabelecem concorrência com o jornal impresso. O rádio, por 

intermédio da difusão sonora, ao expressar comentários e opiniões acerca dos acontecimentos, 

muda o conceito da notícia. Como maneira a modernizar o conteúdo impresso, surgem as 

primeiras revistas que se utilizam de imagens, suscitando a percepção de que o acontecimento 

pode ser interpretado. Esta fase do jornalismo designada como “informativo utilitário” buscou 

um estilo de texto que diferenciasse o material impresso do rádio, adotou a técnica do lead que, 

consiste na orientação do texto ao leitor pelo parágrafo inicial, respondendo aos seguintes 

critérios (o que, quem, quando, onde, como e por quê). Mediante a instalação da televisão no 

fim da década de 50, a imprensa escrita pensa na produção de novas linguagens, o que demarca 

a transição do jornalismo literário ao empresarial. 

Através da mudança no estilo jornalístico proporcionada pela televisão, Seabra (2002) 

aponta que a imprensa escrita repensa novas estratégias de estilo a serem assumidas. Entre as 

décadas de 1960 e 1970, o jornal valoriza a realização de reportagens, abarcando todas as 

possíveis interpretações dos acontecimentos. A fase intitulada como “jornalismo interpretativo” 

caracteriza o fim do lead, pois retira de cena a exclusividade do factual, fazendo uso em suas 

enunciações de recursos visuais e cores, estes novos aspectos permitiram aos jornais atingirem 

a televisão e o rádio. 
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Seabra (2002) evidencia que atualmente ainda se encontra no contexto do jornalismo 

interpretativo, porém o surgimento de novas variedades de estilos compreende que se trata de 

um “jornalismo plural”, a internet, por exemplo, ao passo que pulveriza o controle dos meios 

de informação, altera o conceito da notícia.  

Método 

 Devido a este caráter interpretativo conferido às notícias, variados elementos 

ideológicos interiorizam-se durante suas construções, o método que se propõe à abordagem dos 

sentidos imbricados às informações concerne à área da Análise do Discurso. Gramaticalmente, 

a palavra “discurso” associa-se a um enunciado oral ou escrito em que se supõe um locutor ou 

interlocutor. Em um sentido psicanalítico, representa um conjunto de enunciados que 

caracterizam o modo de agir ou de pensar de alguém ou de um grupo específico. (Houaiss, 

2010, p.264). 

De acordo com as definições de Charaudeau (2015, p.40), o discurso não é a língua, que 

consiste em “regras de conformidade, a serem repertoriadas em gramáticas e dicionários”. 

Ainda que fabricado através desta, “resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou 

escreve com a maneira pela qual se fala”, permitindo entre os participantes em situação de troca 

social, a produção de sentidos. Já Orlandi (1999, p.21), destaca a ideia de que o discurso deriva 

da produção de interpretação do sujeito, onde “as relações de linguagem são relações de sujeitos 

e de sentidos e, seus efeitos são múltiplos e variados. ”  

A partir das pesquisas referentes a teoria da ideologia acerca do discurso político, tendo 

como principal expoente, Michel Pêcheux, e da confluência às áreas da Linguística, do 

Marxismo e da Psicanálise, localizadas no interior das Ciências Humanas e Sociais, a Escola 

Francesa de Análise do Discurso, compreendendo o discurso como objeto de estudo, 

desenvolveu-se entre os anos de 1960 (Maingueneau, 1997, p.52): 

Ao denunciar a ilusão do sujeito que julga estar <<na fonte do 

sentido>>, a escola francesa privilegiava os << passos analíticos>> que 

desestruturavam os textos: tratava-se de fazer aparecer o discurso como 

uma plenitude enganadora cuja análise devia salientar a 

<<inconsistência>> fundamental, relacionando-a com a atividade de 

forças inconscientes. (Idem, ibidem, p.53) 

 

As contribuições de teóricos tais como Michel Foucault, Pêcheux, Charaudeau e 

Maingueneau, partilham de características afins relativas ao estudo de formações discursivas 
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que apresentam um interesse histórico, reflexão da inscrição do sujeito no seu discurso, apelo 

às teorias da enunciação linguística e o papel do interdiscurso (Idem, ibidem). 

Segundo Maingueneau (ibidem, p.14), a disciplina “em vez de proceder a uma análise 

linguística do texto em si mesmo ou a uma análise sociológica ou psicológica do seu contexto, 

visa articular a sua enunciação com um determinado lugar social. ” Deste modo, a Análise do 

Discurso não versa especificamente sobre a Linguística e a Gramática, mas na maneira pela 

qual a linguagem estabelece mediação entre o homem e a realidade natural e social (Orlandi, 

1999, p.15). Destarte, o estudo da linguagem através desta vertente propicia a análise da língua 

como relação histórica do homem, atribuindo as condições de produção de sentidos ao que se 

está sendo enunciado: 

A Análise do Discurso visa a compreensão de como um objeto 

simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para 

e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica em explicitar 

como o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito 

e sentido. Produzem-se assim novas práticas de leitura. (Idem, ibidem,  

p.26)  

Gênero do discurso 

Embutido em um discurso há um conjunto de características no qual é constituído um 

objeto, determinante para identificar a classe a que este é pertencente, denomina-se, assim, a 

noção de gênero. Charaudeau (2015, p.206) incute que ao que tange às informações midiáticas, 

um gênero é definido a partir do resultado do cruzamento entre alguns tipos de particularidades, 

sendo estas, a instância enunciativa, o conteúdo, o modo discursivo e o dispositivo.  

A instância enunciativa concerne na identificação do autor do texto (escrito ou oral) e 

ao lugar da mídia a que está inserido. O modo discursivo compete às propriedades de tratamento 

que transformam o acontecimento midiático em notícia. O conteúdo reúne a constituição do 

macrodomínio do acontecimento abordado pela notícia. Já o dispositivo, é relativo à 

materialidade e especificações do texto que, diferencia os gêneros de acordo com seu suporte 

midiático (imprensa, televisão ou rádio). (idem, ibidem). Em harmonia com tais peculiaridades, 

os objetos de estudo deste trabalho, os jornais “Folha da Manhã” e “O Diário” dispõem-se no 

gênero jornalístico da imprensa escrita. 

A partir do domínio da escrita, este gênero da imprensa, apresenta uma situação de troca 

monolocutiva, segundo Charaudeau (ibidem), possui regras próprias em relação a critérios de 

visibilidade, legibilidade e inteligibilidade, respectivamente relativas à apresentação da notícia, 
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o modo discursivo utilizado nesta e o esclarecimento das causas e efeitos, através das palavras 

escolhidas durante a enunciação, podendo indicar sutilmente o engajamento no discurso do 

jornalista.  

 Em concomitância ao que foi exposto, este trabalho secciona-se em dois capítulos, o 

primeiro aborda a respeito do estabelecimento da atual conjuntura política do município de 

Campos dos Goytacazes, por uma perspectiva através dos acontecimentos e dos participantes, 

além de apresentar o modo pelo qual os dois jornais engendraram-se em tais contextos. O 

segundo trata-se da análise do discurso propriamente dito, no qual foram selecionadas algumas 

matérias referentes a temáticas políticas semelhantes ocorridas na cidade, evidenciando por 

quais maneiras foram enunciadas por ambos. 
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Capítulo 1: Breve contextualização da política em Campos dos Goytacazes 

(1982/2016) 

 

 

Para se compreender os posicionamentos presentes nos discursos dos jornais “Folha da 

Manhã” e “O Diário”, se faz necessário um breve incurso por entre os acontecimentos políticos 

que contribuíram para as opiniões expressas em suas abordagens. A atual conjuntura política 

do município de Campos dos Goytacazes se iniciara em 1988, por intermédio da vitória na 

eleição à Prefeitura pelo radialista Anthony Matheus Garotinho, terminando um ciclo 

hegemônico que perdurava na cidade há mais de duas décadas, sob a liderança de José Carlos 

Vieira Barbosa, conhecido como Zezé Barbosa. Entretanto, passados 28 anos, o modelo 

político-administrativo permanece em voga nas pautas dos sucessivos representantes do cargo.  

1.1.Era Zezé Barbosa  

Herdeiro da elite rural da cidade, Zezé Barbosa esteve na dianteira da Prefeitura 

municipal em três oportunidades tendo seus mandatos nos anos de 1967/1970, 1973/1976 e 

1983/1988, o que constitui seu governo entre o período de ascensão e declínio da elite 

hegemônica apoiada pelo regime ditatorial militar.  

Após a decorrência do golpe militar em 1964 que acarretou na deposição de João 

Goulart da presidência da República, a legislação vigorada no país pelo Ato Institucional-2 

extinguira todos partidos políticos da época, permitindo a existência bipartidária entre o Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA), denominado como “situacionista”, criado em 1965 com a 

finalidade de atuar como base do regime imposto, e o Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), denominado como “oposicionista”, atuando como a aceitável oposição. Mediante esta 

circunstância, em 1966, Barbosa filiou-se ao ARENA, migrado do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB). (Site do PTB Campos). Posteriormente, em 1982, migrou-se para o Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), derivado do MDB.  
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1.1.1. História do “Folha da Manhã” 

Na tentativa de consolidar-se no mercado da cidade entre os tradicionais “Monitor 

Campista” e “A Notícia” em 8 de janeiro de 1978 foi fundado em Campos pelo jornalista 

Aluysio Cardoso Barbosa em conjunto à sua esposa Diva Abreu Barbosa, Pereira Júnior, Andral 

Tavares, Cristina Pereira, Luiz Carlos França, João José Muylart e Cláudio César Soares, o 

jornal “Folha da Manhã”. Segundo o cientista social José Luís Vianna da Cruz, o objetivo 

explícito da criação do jornal era de “atuar como porta-voz dos interesses das elites 

agropecuárias campistas”, em um momento em que estas propunham o fechamento da região, 

monopolizando as condições de reprodução do espaço regional ao que concernia ao discurso e 

representação. Cruz ressalta que a implantação do sistema Petrobrás, iniciada em 1977, ainda 

não conferia benefícios para a região norte-fluminense, além de “consistir em uma ameaça ao 

monopólio material e simbólico das elites açucareiras” (2003, p. 206).  

Assim, Cruz assinala que assumindo o lema “temos uma linha editorial que começa pelo 

compromisso com Campos e a região norte-fluminense”, o jornal surge como um “esforço de 

revigoramento ao projeto regionalista e de resistência a fragmentação”, a partir do surgimento 

de uma nova fonte de recursos derivados do petróleo: 

Assume o intuito declarado de reforçar a mobilização regionalista que 

aciona o desenvolvimento regional como o projeto geral conduzido 

pelas elites açucareiras. É um jornal moderno, no projeto gráfico, nível 

dos equipamentos e qualidade da impressão – Folha da Manhã – que irá 

se tornar, de partida, o maior e mais poderoso jornal da região, 

expressamente comprometido com o projeto das elites açucareiras, 

empreendendo um verdadeiro trabalho de propaganda dos interesses 

setoriais, em nome do desenvolvimento regional. (Idem, ibidem, p.205) 

 

Conforme o jornalista Orávio de Campos Soares (2004), o “Folha da Manhã” destacou-

se pela modernidade em sentido gráfico e editorial, ao ser o primeiro veículo campista a instalar 

o sistema “off-set”, valorizando o uso de fotografias a partir de impressão a cores, sendo 

também, pioneiro na utilização de computadores entre os periódicos da região.  

Estabeleceu-se na liderança local, propiciando em 1988, sua primeira aquisição para 

além do impresso, a “Rádio Continental de Campos”. Subsecutivamente houve a 

comercialização de seus exemplares para os municípios limítrofes. Atualmente, o jornal é 

distribuído entre 25 cidades nas regiões Norte, Noroeste e Lagos fluminense, e o município de 

Guarapari, localizado no litoral do estado do Espírito Santo. Além disso, o grupo compreende 

em sua posse o canal de televisão local “Plena TV”, a “Intertv Planície” afiliada da “Rede 
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Globo”, anteriormente, denominada “TV Planície”, afiliada ao “Sistema Brasileiro de 

Televisão” (SBT) e a “Rádio Globo de Macaé”.  

 O “Folha da Manhã” constitui o maior grupo de comunicação do interior fluminense, 

contudo, seus fundadores foram se desligando do empreendimento, na atualidade, de 

pertencimento exclusivo da família de Aluysio e Diva Barbosa, este falecido em 2012. 

 

1.1.2. Eleições de 1982 

De acordo com a cientista política Sílvia Pantoja (2004), a vitória de Zezé Barbosa no 

pleito municipal de 1982, em disputa contra o filiado ao Partido Democrático Social (PDS) e, 

ex-prefeito Rockefeller Felisberto de Lima já era prevista pela imprensa campista. Na 

concorrência ao cargo legislativo, os eleitos orbitaram entre o PMDB, partido de Zezé Barbosa, 

e o PDS, de Rockfeller. Nesta época, os dois quem obtinham o maior reconhecimento na esfera 

política campista, logo, os partidos aos quais estavam filiados eram os que constituíam maior 

representatividade e legenda. 

Anthony Matheus, jovem radialista conhecido como Garotinho, candidatou-se ao cargo 

Legislativo municipal, filiando-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980, advindo do, na 

época clandestino devido ao regime ditatorial militar, Partido Comunista Brasileiro (PCB) no 

qual fora militante. Ainda que obtido um expressivo número de votos, não foram suficientes 

para que compusesse uma vaga à Câmara. 

O ano também constituíra a retomada das eleições diretas para o Executivo do Estado, 

não ocorridas há 18 anos desde o estabelecimento da ditadura militar. O estado do Rio de 

Janeiro tivera como eleito Leonel de Moura Brizola, filiado ao Partido Democrático Brasileiro 

(PDT), do qual fora um dos responsáveis pela criação em 1980. O surgimento de novos partidos 

diversificava a gama dentre os anteriormente aceitos ARENA e MDB, o primeiro, dissolvido 

em 1979, sendo substituído pelo Partido Democrático Social (PDS), criado em 1980, chegando 

ao fim o sistema “bipartidário” no país.  

1.1.3. Terceiro mandato de Zezé Barbosa 

 Na década de 70, alicerçada pelo governo ditatorial militar que objetivava o “milagre 

econômico”, financiando a reforma e ampliação das usinas locais, a elite açucareira dispunha 

da hegemonia municipal em nome do “desenvolvimento regional” (CRUZ, 2003). Com o 

enfraquecimento e, sucessivamente, o declínio do regime vigorado na esfera federal a partir do 
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processo de redemocratização do país em meados da década seguinte, esgota-se os recursos que 

financiaram esta elite local, fazendo emergir a questão social da região. (Idem, ibidem, p. 260) 

Durante sua terceira administração, Zezé Barbosa enfrentara dificuldades financeiras 

perante a gerência municipal, derivando o crescente aumento da população urbana, proveniente 

do êxodo rural. Concomitante a isto, a cidade se defrontara com um período de escassez 

econômica, se sustentando providencialmente da arrecadação do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), uma das estratégias de Barbosa era de recorrer à arena decisória do poder 

nacional, ao passo que tal prática infringia a Constituição, tendo que ser desempenhada de 

maneira velada (PANTOJA, 2004). O prefeito dispunha do apoio do até então presidente da 

República João Batista Figueiredo e de Alair Ferreira, político da cidade, eleito deputado 

federal pelo PDS, mas visou o estabelecimento de relações amistosas com Brizola, governador 

a quem, inicialmente, fizera oposição, na tentativa de obter outras formas de suportes para o 

resgate econômico e financeiro do município. Já Brizola pretendia angariar novas alianças 

como modo a ampliar seu raio político dentro do Estado para conseguir executar seus projetos 

administrativos, mediante a oposição que lhe era exercida pelo Governo Federal. (Idem, ibidem) 

O processo de redemocratização favoreceu o rebalanceamento de forças locais, 

estimulando novos arranjos de poder na região Norte-Fluminense (CRUZ, 2003). É neste 

ínterim que Garotinho investe mais contundentemente na política campista, suas declarações 

em oposição à gestão de Barbosa relacionadas à estrutura econômica e ao sistema de dominação 

política, acarretaram a perseguição e afastamento de seu espaço nas estações de rádios da 

cidade. Em 1984, declara sua migração do PT para o PDT, apontando a frágil estrutura política 

do PT no cenário local. O mesmo propendeu ao alinhamento com o líder nacional do partido, 

Brizola, objetivando apoio eleitoral em troca da força política que conferia na região. A partir 

desta aliança, retorna à função de radialista, desta vez, patrocinado pela propaganda do Banco 

do Estado do Rio de Janeiro (BANERJ), concedida pelo governador. (PANTOJA, 2004).  

Em 1986, o radialista fora eleito deputado estadual, sendo o candidato mais votado da 

cidade, com o quantitativo próximo ao do também eleito apoiado por Barbosa, seu genro Sérgio 

Diniz. Este resultado evidenciara a polarização na esfera política municipal, de um lado estava 

a influência do experiente Zezé Barbosa, enquanto no outro, encontrava a iminência da 

renovação de forças sociais observada em Anthony Matheus. 

Com a queda do regime militar em 1985, o enfraquecimento do monopólio das elites 

açucareiras e, simultaneamente, o aumento da produção petrolífera na região, conforme Pantoja 

(2004), a apresentação de novos fatos políticos, econômicos e sociais passaram a ser noticiados 
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pela imprensa campista, exemplo disto, se dera a partir da vitória de Garotinho, agindo no 

sentido de ocasionar mudanças nas representações sociais, além de apontar a uma nova 

realidade social. Para Cruz (2003, p.265), “há a quebra gradativa do monolitismo da 

representação regional”, fortalecendo as vozes dos grupos sociais silenciados partindo da 

denúncia da exclusão social. 

1.2.Era Garotinho 

Em 1988, os principais candidatos à Prefeitura municipal foram Garotinho (PDT), 

Rockfeller de Lima, filiado ao Partido da Frente Liberal (PFL) e Jorge Renato Pereira Pinto 

(PMDB) apoiado por Zezé Barbosa. Garotinho fora eleito no primeiro turno. A vitória do 

radialista e o crescente do PDT entre os eleitos ao cargo do legislativo demarcou uma nova fase 

do quadro político local. Cruz (2003) salienta à divisão nas administrações municipais entre as 

áreas de influência de novo populismo e de setores conservadores da sociedade regional, 

concorrentes a este grupo. 

 No ano de 1989, houve o aumento da parcela no recebimento do Imposto de Circulação 

de Mercadorias (ICM) e da arrecadação do IPTU, devido ao crescimento da população urbana. 

(PANTOJA, 2004). Contudo, o que contribuiu categoricamente ao montante financeiro da 

cidade, foram os recebimentos progressivos derivados dos royalties do petróleo extraído na 

região, algo que já havia se iniciado durante a administração anterior. Desta maneira, o 

município apresenta um panorama econômico diferente da antiga gestão.  

A principal pauta de Garotinho destinava-se em ações às crianças e adolescentes de 

baixa renda, contrastando à gestão Barbosa, julgada por comprometer-se com a parcela mais 

abastada da população. Segundo Cruz (2003 p. 267), “a nova liderança do poder local 

empreende a estratégia de atuar como liderança e porta-voz da região”, com os recursos 

derivados dos royalties promove políticas públicas voltadas aos marginalizados. No entanto, 

Cruz (2003) frisa que o novo grupo, a posteriori, absorve as reivindicações dos setores 

agropecuários, agora submetidos ao Governo municipal. 

Em 1992, o prefeito utilizou sua força política em prol da candidatura de Sérgio Mendes. 

Com o slogan “Sérgio Mendes é povo. Garotinho de novo!”, Mendes  salientava que caso eleito, 

seguiria o modelo governista introduzido no município . Vencedor do pleito, reconhecera como 

fundamental o apoio do radialista. (PANTOJA, 2004).   
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Pantoja (2004) aponta que em 1994, com a candidatura de Brizola ao cargo de 

presidência, Garotinho, apoiado pelo mesmo, se candidata ao Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, porém as divergências entre Brizola e o presidente em exercício Fernando Henrique 

Cardoso do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), influíram à derrota do campista 

no 2º turno para Marcello Nunes Alencar também do PSDB. Durante o período de campanha 

pelo Governo estatal, Garotinho sofre um grave acidente de carro, após o acontecimento, 

anuncia sua conversão à religião evangélica. 

Retornando ao município, em 1996, Garotinho firma sua candidatura a prefeito, porém, 

finda seu alinhamento com Sérgio Mendes. O desentendimento se dera na escolha a vice-

prefeito, enquanto Mendes apoiara o nome do empresário Murillo Diegues, Garotinho preferira 

o do médico Arnaldo Vianna (PANTOJA, 2004). Esta incompatibilidade engendrou acusações 

acerca de improbidades administrativas durante as duas gestões. Garotinho foi eleito em 

primeiro turno com 134.906 votos com a chapa composta por Vianna.  

Em 1997, há a iminência de uma aliança entre Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Brizola 

(PDT) para composição da chapa que concorreria à presidência da República no ano de 1998. 

Garotinho se dispôs a realização de um plebiscito municipal, no qual seria determinado se a 

população concordaria com sua desincompatibilização do cargo para candidatura ao Governo 

do estado, encarregando seu vice, Arnaldo Vianna, ao exercício da função. O argumento era 

que a partir desta aliança à presidência, o PDT teria uma vaga em aberto para disputa ao 

executivo estadual. Neste, obtivera 95% da aprovação de seu eleitorado.  

Dotado do prêmio de melhor prefeito do Brasil no ano de 1998, com a chapa conjunta a 

Benedita da Silva (PT), fora eleito em 1º turno, governador do Estado, desbancando o candidato 

César Maia (PFL). 

1.2.1. O governo estadual de Garotinho 

As praxes que empregara sob o comando do governo estatal foram similares às aplicadas 

no município, concentrando-se sobretudo na assessoria às classes menos favorecidas, 

investindo nas construções de restaurantes, farmácias e hotéis populares, de subsídio estatal, 

atribuindo a população pagamento a valores simbólicos pela utilização do serviço, 

majoritariamente, sobre o quantitativo de R$ 1,00. Outro empreendimento desta gestão foram 

os conjuntos habitacionais, casas financiadas a baixo custo. (PANTOJA, 2004) 
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No final dos anos 2000, o governador rompe com o PDT, suas idas a cultos evangélicos 

em diferentes estados do Brasil iam em desacordo às bases do partido. Brizola criticou que tais 

iniciativas visavam obtenção de votos em uma possível candidatura à presidência da República 

no ano de 2002 (Folha Online, 20/12/1999). Em conjunto com sua esposa, Rosângela Matheus, 

filiaram-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) da liderança política do pernambucano 

Miguel Arraes. 

1.2.2. Governo Arnaldo Vianna 

Eleito em 2000 na chapa composta com Geraldo Pudim e, dispondo do apoio de 

Garotinho, Arnaldo Vianna recebeu mais de 140 mil votos. Contando com o apoio da imprensa 

local devido às positivas recepções referentes a seu mandato, observou nos royalties um forte 

aliado às suas estratégias políticas, seguindo o modelo de promoção a ações de caráter 

assistencialistas, além da realização de shows populares.  

Cruz (2003, p. 318) acentua o impressionante volume dos royalties acrescidos das 

participações especiais a partir do ano de 1999, apontando que a apropriação e controle desses 

recursos por parte do governo vigente, agregou uma fonte de poder capaz de intervir em todos 

os setores da vida municipal:  

Transforma a Prefeitura em balcão. Monopoliza o emprego, 

através dos prestadores de serviço; os negócios, através das compras 

feitas a fornecedores de bens e serviços; subsidia e sustenta entidades 

civis, clubes de serviço, organizações sindicais e profissionais, 

entidades filantrópicas, jornais, emissoras de rádio e de TV. Só se ouve 

uma voz no município. Lideranças são cooptadas, neutralizadas, 

incorporadas; profissionais são sustentados. Pouco se faz fora do 

alcance da Prefeitura. (Idem, ibidem, p.318) 

 

1.2.3. Fundação do “O Diário” 

 Em 8 de março de 2001, é criado o jornal “O Diário” sob a dianteira do PH Gomes 

Editora LTDA. Em conformidade com o jornalista Marcos Abraão Ribeiro (2007, p.40), o 

periódico pretendia captar as camadas populares, apresentando assuntos referentes ao cotidiano 

da cidade, em especial, acerca da violência urbana. Entretanto, segundo Pantoja (2004), o 

objetivo explícito da criação do “O Diário” era de “resgatar a imagem de Garotinho como 

representante compromissado com os setores mais carentes da população”, a fim de manter seu 

vínculo com o eleitorado campista, além de se reforçar como liderança municipal do grupo 

político vigente, visto na crescente popularidade do prefeito Vianna, apoiado pelo principal 

órgão de imprensa campista, o “Folha da Manhã”. 
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1.2.4. Corrida presidenciável 

Em 2002, Garotinho se candidata à presidência da República, com a campanha 

denominada “Brasil Esperança”, contou com apoio de Arraes e da comunidade evangélica por 

todo país, angariando 15 milhões de votos, ficando com a 3ª colocação, próximo do que fora ao 

segundo turno, José Serra do PSDB, apoiado pela base governista do poder nacional. No 

entanto, o vencedor às urnas foi o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Para sua sucessão 

no Governo Estadual, Garotinho apoiou sua esposa Rosinha Matheus, estreante em sufrágios 

que fora eleita em 1º turno contra Benedita da Silva que, havia sido vice em sua gestão.  

O ano determina o fim do alinhamento entre Garotinho e Vianna, em harmonia com 

Pantoja (2004) o motivo se dera pela falta de apoio do ex-governador à candidatura de Ilsan 

Vianna à Assembleia Legislativa. 

1.2.5. Ano de 2003 

Garotinho assume a secretaria de Segurança Pública do Estado mediante a nomeação da 

atual governadora. Devido a atritos com o presidente Lula, a quem o PSB dirigia apoio, delimita 

a saída do casal campista do partido. Garotinho e Rosinha se filiam ao PMDB. (Folha Online, 

27/06/2003) Já em Campos, que neste momento dispunha de uma arrecadação anual com cerca 

de R$500 mi ao ano, ampliam-se os rumores referentes às improbidades administrativas 

executadas durante a gestão de Vianna, principalmente, a respeito da má aplicação e 

exorbitantes gastos da máquina pública advinda com os recursos dos royalties.   

Arnaldo Vianna esteve atrelado a um suposto esquema de superfaturamento de shows 

artísticos ocorridos na cidade. O episódio veio à tona nacionalmente quando em seu programa 

pela Rede Globo, o apresentador Jô Soares tornou público que o recibo referente a seu 

espetáculo no município conferia o dobro do valor habitualmente cobrado, caso que fora negado 

pela produção do programa. 

Intitulada como “Show do Milhão”, a Revista IstoÉ dedicou uma matéria em 23 de julho 

de 2003, sobre as acusações envolvendo Vianna, nesta abordava que após as declarações de Jô 

Soares, o prefeito em conjunto com a primeira dama, quatro assessores, a diretora da Fundação 

Municipal do Teatro Trianon, a superintendente artística do teatro; sua tesoureira; e o secretário 

municipal de Fazenda foram investigados pelo Ministério Público Estadual, além disto, Vianna 

fora acoimado por sonegação fiscal e promoção pessoal com dinheiro público. O prefeito 

também fora alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara de vereadores do 
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município, cogitando a possibilidade de sua cassação, o que não foi concebido, pelo fato do 

Legislativo ser constituído em sua maioria por representantes da base governista. 

1.3. Eleições municipais de 2004. 

Com Garotinho à frente de uma secretaria no Estado e Vianna no cumprimento do 

segundo mandato, couberam a ambos apoiar seus candidatos sucessão à Prefeitura. O escolhido 

pelo ex-governador foi Geraldo Pudim que, mantivera fidelidade a este, compunha a chapa 

Claudeci das Ambulâncias. Já a chapa apoiada pelo prefeito fora formada por Carlos Alberto 

Campista que, à época assumia o cargo de vereador, conjunto a Toninho Viana. (PANTOJA, 

2004) 

As divergências nos discursos políticos da imprensa campista são evidenciadas. Em 

harmonia com Pantoja (2004), o “O Diário” passa a proferir fortes ataques a Vianna e sua 

gestão, reforçando que o jornal promove disputa direta com o “Folha da Manhã” pela liderança 

do mercado local. A fim de neutralizar a força de propaganda política em prol de Vianna 

exercida pelo seu concorrente, os editores do “O Diário” desenvolveram em conjunto a 

empresários da cidade a distribuição de brindes e promoções de sorteio, com o propósito captar 

leitores: 

Como forma de angariar eleitores, os editores de O 

Diário ofereceram, em março, ao leitor que fizesse uma assinatura do 

jornal, por seis meses, ou seja, até setembro, mês que antecedeu as 

eleições municipais, uma bicicleta da “Cicle Bom Jesus”, cadeia de 

lojas de propriedade do deputado José Cláudio Martins, rico 

comerciante e membro da elite campista, ou seis meses de recebimento 

gratuito da revista “Isto É”, ou seja, de março a setembro deste ano. 

(Idem, ibidem) 

Outro forte candidato era o do PSDB, Paulo Feijó que, chegou a liderar algumas 

pesquisas de opinião de intencionalidade de votos no início da campanha eleitoral. Todavia, as 

campanhas milionárias, além do maciço apoio das esferas estadual e municipal, aumentaram a 

popularidade de Pudim e Campista. (PANTOJA, 2004). O protagonismo estava no embate entre 

os antigos aliados Garotinho e Vianna a fim da obtenção do poder municipal. Os jingles das 

campanhas expressavam esta situação, com trechos como “...Campos vai voltar a progredir, 

com Rosinha e Garotinho, com Pudim e Claudeci” e “...Campista prefeito, é Arnaldo de novo!”, 

explicitavam a influência que ambos implicariam no Governo municipal caso seus postulantes 

fossem eleitos. 
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O período eleitoral teve repercussão nacional, em 5 de setembro, em matéria divulgada 

pela Folha de São Paulo que apontava a distribuição de cheques no valor de R$100,00, por parte 

do ex-governador, para a população carente como tentativa de angariação de votos. Em um dos 

comícios de Pudim, Garotinho anunciou publicamente sua insatisfação com o jornal “Folha da 

Manhã”, após sua assessoria presenciar um repórter do veículo gravando seu discurso: 

Quero avisar para o pessoal desse jornaleco aí ["Folha da 

Manhã"]. Estou acostumado a enfrentar "O Globo", a Folha de S. Paulo. 

Vocês, eu tiro de cosquinha. Fui candidato a presidente da República 

com eles no meu pé 24 horas. Dizendo que ia desistir, dizendo que eu 

ia ter 3% dos votos. Quando abriram as urnas, tive 15 milhões no 

primeiro turno (Trecho do discurso de Garotinho em Folha Online, 

05/09/2004) 

No dia 3 de outubro, em uma votação acirrada, Pudim assumiu a liderança, dispondo de 

82.382 sufrágios, já Campista e Feijó concorreram voto a voto a outra vaga ao inevitável 

segundo turno, com 62.210 contra 61.319, o candidato apoiado por Vianna segue na disputa 

pelo cargo Executivo. Os remanescentes buscaram o apoio dos que estavam anteriormente em 

emulação, Feijó e o petista Makhoul Moussallem, que optaram em dar suporte a Campista. 

(PANTOJA, 2005, p.6) 

Ao longo das campanhas para o segundo turno decorreram acusações sobre 

superfaturamento de shows, distribuição de artefatos assistencialistas, além da utilização da 

máquina administrativa estatal e municipal para a promoção dos candidatos. Em meio a 

conturbações relativas aos abusos administrativos cometidos durante sua gestão, a uma semana 

do pleito, Vianna tivera seu mandato cassado pela Justiça e, caso a determinação fosse 

procedida, a Prefeitura ficaria sob a responsabilidade do vice Pudim, até a posse do sucessor. 

Contudo, recorrendo da ação e disposto de uma liminar, dentro do prazo de 24 horas, Vianna 

voltara ao exercício da função, concluindo seu segundo mandato. Na véspera do pleito foi 

apreendido na sede do PMDB do município, o montante correspondente a R$ 318.000, além da 

imputação de cabos eleitorais ligados ao grupo na frente das escolas das redes públicas 

realizando a distribuição de kits escolares. (Idem, ibidem)  

O resultado da eleição apontou certa proximidade, mas com 131.363 votos contra 

109.309, Carlos Alberto Campista se consagra o vencedor do pleito. O resultado configura a 

primeira derrota de Garotinho em Campos, em decorrência da vitória de um grupo de mesmo 

alinhamento político. 
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1.3. Eleições suplementares de 2006 

Denunciados ao Ministério Público Estadual no ano anterior pelo vice-prefeito Pudim, 

perante a acusação de cerca de 25.000 contratações irregulares de pessoal, como medida de 

compra de votos, em 2005, por determinação da juíza Denise Apolinária, Campista e Toninho 

Viana foram afastados da funcionalidade de seus cargos, com a cassação de seus direitos 

políticos pelo período de 3 anos. A ação abrangeu a mesma pena a Arnaldo Vianna e sua esposa 

Ilsan, além de Pudim, Claudeci, Garotinho e Rosinha, que foram condenados sob a querela de 

distribuição concentrada de recursos de cheque-cidadão, de cadastramentos irregulares para 

casas populares a R$1,00, além dos casos de distribuição de 82.000 kits escolares e do dinheiro 

encontrado na sede do partido dos envolvidos, configurando as atividades como medidas de 

compra de votos. (PANTOJA, 2005) 

O cargo de prefeito fica interinamente sob a responsabilidade do presidente da Câmara 

dos vereadores, o pedetista Alexandre Mocaiber. Todavia, parece reproduzir as mesmas 

condutas do governo anterior, contratos milionários de artistas para continuidade de shows 

superfaturados foram denunciados pelo jornal “O Diário”, à época, afirmando ser um modo de 

obter a empatia popular para futura angariação de votos. (Idem, ibidem). No entanto, em 

novembro, em sentença imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Rosinha, Garotinho, 

Pudim e Claudeci conseguem absolvição de suas arguições, o mesmo não foi deferido aos 

demais que, também não obtiveram na Justiça o retorno da impugnação dos candidatos do 

PMDB.  

 A eleição suplementar é marcada para março de 2006, na concorrência estavam 

Mocaiber, Pudim, Feijó e Moussalem, além de Rockfeller de Lima (PFL) e Valter Silva Júnior 

(PV). O resultado das urnas revela similaridade com 2004, com respectivos 99.002 e 93.628 

votos acumulados, Pudim e Mocaiber prorrogam a decisão para o segundo turno, mais uma vez, 

o apoio dos demais candidatos se concentra no representante do PDT. Com 129.096 votos 

contra 102.282, Mocaiber se legitima prefeito com mandato até o final de 2008. (Idem, ibidem) 

1.4.Eleições municipais de 2008 

 Dois anos após o período de instabilidade política, por determinação da Justiça, 

Mocaiber é afastado de sua função, por um espaço de 180 dias, paralelamente à prisão de 

membros de seu governo. O prefeito estava sob a arguição de suspeita de fraude, em ação da 

Polícia Federal (PF) a pedido do Ministério Público Federal (MPF), a queixa girava em torno 
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do uso indevido da verba pública, desta vez, além de shows superfaturados, a operação, 

denominada “Telhado de vidro”, desencadeou a querela de que havia um esquema de 

superfaturamento nas licitações públicas de contratos de funcionários terceirizados, o que teria 

provocado, segundo informações da PF, o desvio no valor aproximado de R$ 240 mi do cofre 

da Prefeitura (Fonte: G1, 11/03/2008). Deste modo, seu vice Roberto Henriques é incumbido 

ao posto, passados 43 dias da decisão, devido à falta de provas sobre seu envolvimento no caso, 

Mocaiber retorna a prática de seu ofício por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, cumprindo 

o restante de seu mandato. (Fonte: STJ. Jusbrasil, 11/2008) 

Nas eleições municipais deste ano, os principais candidatos foram Rosinha Garotinho, 

Arnaldo Vianna (PDT), Paulo Feijó e Professora Odete (PC do B), durante suas campanhas, 

houve a possibilidade de as candidaturas dos três primeiros serem impugnadas pelo Supremo 

Tribunal Federal, Rosinha e Vianna por conta do processo que respondem por improbidade 

administrativa corrente do período eleitoral de 2004, e Feijó com o parecer de irregularidades 

diante a formação de sua chapa. Conquanto, todos se mantiveram em peleja. (O Globo, 

06/08/2008) 

Nas urnas, Rosinha teve a preferência de 118.245, seguida por Vianna com 108.210 que, 

inicialmente havia tido seus votos computados como nulos pelo TRE, porém, mediante a 

aprovação da Justiça, mesmo com a probabilidade de anulação de seus votos, Vianna consegue 

levar a decisão para o segundo turno. Em 26 de outubro, com 135.955 contra 113.638 votos, 

Rosinha derrota Vianna e garante o posto à frente da Prefeitura.  

1.5. Primeiro mandato de Rosinha Garotinho 

No primeiro ano de gestão, Rosinha implantou os Programas sociais Cheque Cidadão 

Municipal e Cartão Campos-Cidadão. O primeiro consiste na transferência de renda, através da 

distribuição do valor de R$100,00 a ser convertido em produtos alimentícios, os beneficiários 

são famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem com renda mensal de até meio 

salário mínimo. O segundo é um subsídio entre a Prefeitura e as empresas rodoviárias, 

permitindo a utilização do transporte coletivo municipal ao valor de R$1,00 através do cartão 

Rio Card. À época o valor da passagem correspondia a R$1,60, logo, os R$0,60 restantes eram 

repassados às empresas. Também foram implantados o Morar Feliz, um programa de habitação 

de casas populares financiadas com recursos derivados dos royalties do petróleo e, o “Aluguel 

Social” que dá assistência a famílias removidas de áreas de risco ou de casas condenadas pela 

Defesa Civil.  
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Em 27 de maio de 2010, Rosinha e seu vice, Francisco Arthur de Oliveira, conhecido 

como Dr. Chicão, tiveram seus mandatos cassados pelo TRE, sob a alegação de abuso de poder 

político pelo uso indevido dos meios de comunicação ligados ao grupo do “O Diário”, no qual 

a mesma, assim como seu marido, atuava como radialista. A argumentação era de que ao longo 

do período de campanha, os comunicadores utilizaram o veículo de rádio e TV para 

promoverem à candidatura da ex-governadora à Prefeitura. Além da cassação, a ação 

determinou inelegibilidade de três anos ao casal, porém, no mesmo ano, dotado de uma liminar, 

Garotinho concorrera à Assembleia Federal, tendo sido eleito como mais votado pelo Estado 

do Rio de Janeiro. (portal G1, 27/05/2010) 

Com o afastamento da prefeita, o posto ficara ao encargo do presidente da Câmara dos 

Vereadores, Nelson Nahim, até a decisão do TSE a uma futura eleição suplementar, prevista 

para fevereiro do próximo ano. No entanto, em 16 de dezembro, por determinação do ministro 

Marcelo Ribeiro do TSE, Rosinha retorna à atividade, suspendendo a continuidade da 

realização do pleito.  Em meio aos ocorridos, em 2012, tenta emplacar sua reeleição, apesar de 

seu pedido de candidatura ter sido impugnado pelo TRE em decorrência da Lei da Ficha Limpa, 

a mesma consegue se postular. Com a coligação denominada “Campos de todos nós”, obteve a 

expressiva votação de 167.615 votos, sendo reeleita em primeiro turno. 

1.6. Segundo mandato de Rosinha Garotinho 

 A prefeita esteve envolvida em mais casos de improbidades administrativas, desta vez, 

concernentes ao período em que atuou como Governadora do Estado. Em agosto de 2013, em 

conjunto a Garotinho, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes 

de peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público (MP), houve supostamente o 

desvio de R$63,3 mi, dos quais R$650 mil foram depositados para o diretório do PMDB com 

o propósito de custear a campanha do ex-governador à presidência da República no ano de 

2006. Além da acusação de um contrato sem licitação em 2003, para que a Fundação Escola de 

Serviço Público (FESP), fornecesse mão-de-obra terceirizada ao estado. (Portal G1, 

09/08/2013).  Em novembro do mesmo ano, fora desencadeada a sentença acerca de uma ação 

movida pelo MP em 2010. Nesta, fora investigada a implantação de um programa de 

informática estadual aplicada na área da educação, na qual o contrato se procedeu sem licitação 

prévia. A decisão judiciária determinou a suspensão dos direitos políticos da prefeita pelo 

período de 5 anos. Recorrendo da decisão ao Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro, 

permanecera no comando do executivo municipal. (site G1Rio, 14/11/2013)  
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 Em 2015, sob alegação de abuso de poder político, por deliberação da Justiça Eleitoral, 

Rosinha conjuntamente a seu vice foram cassados pelo período de oito anos, mediante a 

acusação de ilegalidade nas contratações de servidores temporários para Prefeitura às vésperas 

das eleições municipais de 2012. Como a ação poderia ser recorrida, ambos permaneceram em 

seus cargos, após a apresentação de recursos sobre a ausência da infração da legislação eleitoral, 

a decisão fora revertida em fevereiro do ano seguinte. (site G1 Rio, 16/07/2015)  

 Para sucessão à Prefeitura, Rosinha fez forte apoio à campanha de seu vice Dr. Chicão 

(PR), os demais candidatos foram Rafael Diniz (PPS), Caio Vianna (PDT), Nildo Cardoso 

(DEM), Geraldo Pudim (PMDB) e Rogério Matoso (PPL). Os destaques destas eleições ficaram 

às candidaturas do vereador oposicionista Diniz, neto de Zezé Barbosa, e Caio, filho de Arnaldo 

Vianna que, por sua vez, inclinara apoio a seu antigo concorrente Pudim.  

Ao longo do período eleitoral, a imprensa campista assinalou a possibilidade de um 

eventual segundo turno entre os candidatos do PR e PPS, mediante a proximidade apresentada 

nas pesquisas de intenção de voto divulgadas pelos institutos de opinião da cidade. As 

campanhas de ambos se deram de modos distintos, o postulante situacionista fora disposto de 

maior tempo durante o horário eleitoral gratuito nas estações de rádio e TV, além de realizar 

comícios e carreatas. Diniz, com pouco tempo de propaganda, recorreu às redes sociais 

(Facebook, Youtube e Twitter), além de promover caminhadas. No dia 2 de outubro, com os 

expressivos 151.462 votos válidos, com a coligação “Campos vai ser diferente” Rafael Diniz 

supera Chicão, com 81.989, ainda em primeiro turno. 

 Ao final de outubro, novamente, a prefeita e o vice têm seus mandatos cassados pelo 

TRE-RJ, desta vez, ante a acusação de uso indevido do portal oficial da Prefeitura na internet, 

no decurso da campanha de 2012, salientando a promoção pessoal de ambos, com a 

intencionalidade de favorecer a reeleição da mesma. A decisão os tornam inelegíveis pelo 

período de oito anos, a contar de 2012, contudo, permanecem em seus cargos mediante ao 

cabimento de recursos ao TSE. (G1 Norte Fluminense, 24/10/2016) 

Dias antes do pleito, sob suspeita de crime eleitoral pelo Ministério Público Estadual, a 

Justiça determinou a suspensão do programa social Cheque Cidadão municipal para inscritos 

após o mês de junho, ou seja, de cadastramentos realizados dentro de período eleitoral. Segundo 

o levantamento do MPE, entre março a agosto deste ano houve o crescimento de 11.500 para 

quase 13.000 beneficiários, ademais, o órgão aponta o envolvimento de 34 candidatos a 
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vereadores no esquema. (G1 Norte Fluminense, 22/09/2016). Em operação denominada como 

“Chequinho”, em meados de novembro, a PF realiza a prisão de Garotinho. A investigação, a 

qual está submetido, consiste em apurar a existência deste esquema de compra de votos nas 

últimas eleições. Conforme o MPE, foi verificado que dentro de dois meses, houve o acrescento 

de 12 mil para 30 mil beneficiários, ressaltando que a Prefeitura oferecia inscrições 

fraudulentas, em troca de votos. A ação suscitou à prisão temporária de vereadores, secretários 

do município e eleitores. (G1 Rio, 16/11/2016) 
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Capítulo 2: Análise das notícias do “Folha da Manhã” e “O Diário” 

 

 

Este capítulo analisará alguns posicionamentos apresentados pelos jornais “Folha da Manhã” e 

“O Diário” mediante a publicação de notícias referentes a determinados eventos ocorridos na 

cidade nos meses de outubro e novembro do ano de 2016. A abordagem utilizará alguns 

conceitos da Análise do Discurso, por meio dos aportes das obras dos especialistas franceses 

Dominique Maingueneau (1997) e Patrick Charaudeau (2015), e da brasileira Eni Orlandi 

(1999).  

2.1. A construção da notícia 

 Como um acontecimento torna-se notícia? Charaudeau (2015, p.131) aponta que “o 

acontecimento só existe como discurso”, alcançando o status de notícia quando se é levado para 

o conhecimento de alguém. Assim sendo, o autor explica que estas informações provenientes 

de determinadas fontes, podem ser diversamente tratadas.  

Visto que o espaço social apresenta realidades heterogêneas e diferentes atores sociais, 

o acontecimento nunca é apreendido em sua totalidade, ao ser transmitido, se torna objeto de 

racionalizações (idem, ibidem), sujeito a recortes que, selecionam o que será exposto ao espaço 

público. Charaudeau (idem, ibidem) implica que os discursos produzidos sobre um 

acontecimento têm a finalidade de torna-lo inteligível. Mediante a isto, quando convertido em 

notícia através do tratamento sob uma forma discursiva, da descrição, reportagem e análise dos 

fatos, a credibilidade que é atribuída ao acontecimento será avaliada a partir da natureza de sua 

fonte.   

Deste modo, quando transformado em notícia, o acontecimento perpassa por um 

processo de filtragem, logo, a notícia é produzida a partir de um acontecimento construído pelo 

informador que, ao ser alçado ao conhecimento do público, será cabível a novas interpretações.  

2.2. Estudo de caso 

O estudo de casos demonstrará as análises nos discursos de seis manchetes (três de cada) 

publicadas pelos veículos “Folha de Manhã” e “O Diário”, correspondentes aos mesmos temas 

e divulgadas nas mesmas datas. Seccionadas na área de política, as chamadas versam sobre os 

conteúdos temáticos que concernem ao resultado das eleições municipais, a prisão do ex-
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governador Anthony Garotinho e a revogação da prisão deste pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE).   

2.1.1. Evento: Resultado da eleição para prefeito 

  Intituladas como “Rafael Diniz vence e faz história” e “Rafael Diniz é eleito prefeito 

em Campos”, respectivamente, as reportagens veiculadas em 03 de outubro de 2016 pelo “Folha 

da Manhã” e “O Diário” tratam acerca do resultado das eleições municipais ao cargo de prefeito, 

informando o leitor a respeito da vitória do candidato oposicionista Rafael Diniz (PPS) que, em 

02 de outubro, em primeiro turno, derrotou seu principal concorrente, Dr. Chicão (PR), apoiado 

pela base governista. 

Em matéria assinada pelos jornalistas Suzy Monteiro, Mário Sérgio Júnior e Aldir Sales, 

o título escolhido na chamada do “Folha da Manhã” sugere aos leitores um sentido de 

interpretação do acontecimento, incutindo a percepção destes a um conhecimento prévio do 

contexto que tange a atribuição da vitória de Diniz a um feito histórico na política campista 

recente. Enquanto a do “O Diário” assinada pelo jornalista Paulo Renato Porto, apresenta-se de 

modo factual, informando sobre o resultado da eleição.  

O “Folha da Manhã” fomenta que “vinte e oito anos após um jovem Anthony Matheus 

vencer seu avô Zezé Barbosa, Rafael Diniz (PPS) fez história e venceu, em primeiro turno, o 

candidato apoiado pelos Garotinho, Dr. Chicão (PR) ”.  

Desta maneira, resgata a similaridade do atual resultado com o das eleições de 1988, na 

qual Garotinho venceu, também em primeiro turno, o candidato Jorge Renato Pereira Pinto 

apoiado por Barbosa. Ao desbancar o postulante apoiado por Garotinho, o êxito de Diniz 

evidencia uma inversão entre o ocorrido há vinte e oito anos. O periódico assinala como feito 

histórico, pois desde 1988, Garotinho e aqueles a quem dirigiu apoio sempre venceram a disputa 

no primeiro turno, além de surpreender todas pesquisas de intencionalidade de votos que 

previam o segundo turno.  

O “O Diário” frisa que o eleito é “neto do ex-prefeito Zezé Barbosa, o último dos velhos 

caciques da política de Campos até os anos 80”, no subtítulo, após indicar o parentesco, aponta 

que o candidato “prega um governo de diálogo e união”. Destarte, focaliza-se sob a 

representação de Barbosa, denominando-o como “o último dos velhos caciques”, o periódico 

induz à percepção do fim do ciclo de governantes municipais ligados a uma antiquada 
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aristocracia rural. Após mencionar a relação entre Diniz e Barbosa, o jornal faz uso do verbo 

“pregar” direcionando a um sentido que o mesmo busca convencer o eleitorado através de um 

discurso diferente do observado na gestão de seu avô, reconhecido por atender aos interesses 

da elite açucareira promovendo o monopólio ao que concernia as condições de reprodução do 

espaço municipal.  

Diante dos resgates temporais apresentados em suas enunciações, os jornais associam a 

imagem de Diniz a Barbosa, incutindo abordagens que se interligam ao conceito de 

interdiscurso, relativo à historicidade. Segundo Orlandi (1999, p.33), este implica que “todo 

dizer, na realidade se encontra na confluência de dois eixos: o da memória (constituição) e o da 

atualidade (formulação) ”. Logo, ao tomarem como referencial a conjuntura política da cidade 

a partir da década de 80, refletem como o protagonismo no embate entre Garotinho e Barbosa 

que, mesmo sem nunca ter havido uma disputa direta, ainda se faz presente nestes discursos.  

Os periódicos circundam sobre o sentido de renovação política, no entanto, apresentam 

pontos de vista dicotômicos ao referir-se com as expressões “jovem” e “velho”. O “Folha da 

Manhã” incita a vitória de “um jovem Anthony Matheus” sobre Barbosa, sua transformação em 

“Garotinho”, predecessor de um modelo político-administrativo corrente há vinte e oito anos, 

até a derrota de seu apoiado para o neto de seu primeiro adversário. O “O Diário” remete à ideia 

de um governo com membros associados à antiga elite da cidade, superada desde a década de 

80.  

 Partindo por perspectivas distintas na condução destas notícias, os dispositivos põem a 

mostra o que Pêcheux (apud Orlandi, 1975, p. 35) denominou como esquecimento enunciativo, 

conceito emanante da ordem enunciação que, consiste na escolha de uma dentre as várias 

maneiras na qual uma informação pode ser dita. Assim sendo, a formação discursiva optada 

pelo “Folha da Manhã” desperta ao pensamento de que realiza críticas negativas a figura de 

Garotinho, enquanto a do “O Diário”, a Zezé Barbosa. 

Após, relataram sobre os números da eleição propriamente dito. “O Diário” evidencia o 

resultado geral, denotando informações a respeito da votação dos demais postulantes. Já o 

“Folha da Manhã” salienta o embate entre Diniz e Chicão, divulgando apenas o quantitativo 

referente a ambos. 

Os jornais apontam à recepção de Diniz diante da confirmação do resultado do pleito, o 

mesmo fez uso de um trio elétrico em frente sua casa no bairro do Jardim Carioca em Guarus 
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para comemorar o êxito. “O Diário” explicita que o candidato “discursou para sua militância”. 

Já o “Folha da Manhã” noticia a utilização de um mini trio-elétrico “para discursar para 

centenas de pessoas que comemoravam no local”, expondo um trecho em que o eleito disse que 

“só hoje vou olhar para vocês, a única vez, de cima para baixo, tá bom?!”  

 Os jornais utilizam dois diferentes termos para referir-se aos presentes durante o 

discurso de Diniz, o “O Diário” emprega “sua militância”, que direciona à noção dos que creem 

no ideal político proposto pelo candidato, enquanto o “Folha da Manhã” indica “centenas de 

pessoas que comemoravam”, levando a ideia de um quantitativo maior entre os que explicitaram 

satisfação com o resultado. A escolha da palavra “pessoas” desassocia da restrição relacionada 

a termos políticos, mas sim, a noção de cidadão sobreposta a de eleitor, o que abarca toda esfera 

da sociedade civil.  

Ao destacar “um mini trio-elétrico”, o “Folha da Manhã” remete ao uso de um 

equipamento de menor porte pelo candidato em decorrência da vitória, diferentemente do 

observado nos eleitos anteriores que, se dispunham de um de maior porte para realização de 

grandes comícios durante o período de campanha, inclusive utilizado nesta por Chicão. O 

periódico seleciona o trecho do discurso em que o eleito se refere a sua subida no equipamento, 

ao dizer que aquela seria “a única vez” que olharia para os presentes “de cima para baixo”, 

orienta ao sentido que não se distingue da população, aludindo que os gestores anteriores se 

sobrepunham a mesma, o que não acontecerá em seu governo. A pergunta final “tá bom?!”, 

além de servir como alicerce de sua fala, estabelece a existência de um diálogo com a 

população. 

Os trechos do discurso do candidato selecionados pelo “O Diário” circundam sobre suas 

expectativas para futura gestão, sendo referentes à percepção acerca da vitória em primeiro 

turno, seu agradecimento à população através de mensagens pela rede social Facebook e à busca 

da realização de um governo que dialogará com todos os setores da sociedade, após, o jornal 

destaca à formação de uma Câmara dos Vereadores composta por 18 eleitos da Frente 

Progressista Popular, coligação que apoiou Chicão.  

O “Folha da Manhã” pontuou àqueles com os quais Diniz tange acerca de uma 

transformação na cidade mediante um governo próximo e de responsabilidade com o campista, 

dispondo de bons profissionais para trabalhar conjuntamente a ele, em suas palavras “vamos 

chamar muita gente boa pra perto, muita gente técnica pra perto” (sic). 
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Charaudeau (2015, p.137) explicita que a seleção operada pelas mídias demonstra certa 

configuração do acontecimento que é levada ao espaço público, os recortes do “O Diário” 

direcionam à conexão de que o eleito poderá encontrar dificuldades perante à Câmara municipal 

por contar com uma expressiva maioria membros da bancada de oposição, 18 dentre os 25 

eleitos. Todavia, as passagens escolhidas pelo “Folha da Manhã” referenciam críticas indiretas 

ao governo vigente, visto que a palavra “transformação” elucida ao pensamento de mudança, 

incitando a uma gestão próxima à população. Outro ponto dá-se nos termos “chamar gente boa 

e gente técnica para perto”, incidindo que Diniz pretende a disposição de um novo quadro de 

funcionários do governo compostos por profissionais de boa índole e capacitados.  

Os jornais destacam a maneira pela qual Diniz ingressou na política, eleito em 2012, 

quando assumira a candidatura para vereador devido ao falecimento de seu pai, Sérgio Diniz, 

meses antes da eleição.  

Ao citar seu pai, o ex-vereador Sérgio Diniz - morto dois meses antes 

da campanha de 2012, o que fez Rafael assumir a candidatura - e seu 

avô, o ex-prefeito Zezé Barbosa, a emoção falou mais alto: “Queria 

lembrar onde tudo começou. Meu avô Zezé Barbosa e depois meu pai 

Sérgio Diniz. Há quatro anos eu falei que se aqui está bonito, imagina 

lá no céu. Então, hoje lá no céu...”, falou, com os olhos rasos d’água. 

(Folha da Manhã, 03/10/2016) 

Rafael Diniz foi eleito vereador em 2012, com 4.384 votos, em seu 

primeiro teste nas urnas.  Ele, que já vinha se preparando para ingressar 

na política, viu a oportunidade se antecipar com a morte de seu pai, o 

ex-deputado e vereador Sérgio Diniz, o ex-deputado e vereador Sérgio 

Diniz, que iria se candidatar a prefeito naquele ano, mas seu projeto foi 

interrompido no mês de maio por um infarto fulminante, aos 69 anos. 

(O Diário, 03/10/2016) 

 

Estas abordagens evidenciam a intencionalidade do “fazer sentir” (páthos), na qual o 

informador visa provocar no leitor o estabelecimento de um sentimento de ordem agradável ou 

desagradável (Charaudeau, 2015, p. 69). O “Folha da Manhã” comenta o ingresso a partir da 

apresentação de um trecho em que, emocionado, o candidato lembra-se de “onde tudo 

começou” fazendo menção a seus finados avô e pai. No entanto, “O Diário” aborda de maneira 

disfêmica o conteúdo “viu a oportunidade se antecipar”, remete a ideia de que o eleito 

aproveitou a situação do falecimento de seu pai como favorável à sua entrada no cenário 

político. 
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Os jornais também retrataram acerca da mensagem relacionada ao pleito realizada pela 

prefeita Rosinha Garotinho em sua página no Facebook:  

Independente do resultado das urnas, quero agradecer a cada um por 

todas as lutas que travamos juntos. Amo vocês! Amo Campos! A 

população é soberana em sua escolha. Agradeço a Deus, independente 

das circunstâncias. 

O “Folha da Manhã” associa que a mesma fora postada antes do resultado da eleição, 

ironicamente indicando que esta já previa que “a situação não estava boa”. Enquanto o “O 

Diário” ressalta que a prefeita enfatizou o reconhecimento da soberania popular. A divulgação 

deste trecho demonstra a presença de dois conceitos estratégicos opostos (Maingueneau, 1997, 

p.16): a captação, vista em “O Diário” através da qualificação da autoridade conferida à 

mensagem de Rosinha, e a subversão, encontrada no “Folha da Manhã” reproduzindo a mesma 

como espécie de paródia, a fim de desqualificar o discurso da prefeita.  

Somente o “Folha da Manhã” realizou cobertura na casa da Lapa, pertencente a Rosinha 

e Garotinho, e apresentou de modo sarcástico que o local estava em clima de festa, mas dos 

eleitores de Diniz, também destacou a presença alguns membros do governo no local e a 

parabenização dos demais candidatos ao êxito de Diniz, com exceção de Chicão e Nildo 

Cardoso.  

2.2.2. Evento: A prisão de Garotinho 

Com os respectivos títulos “Polícia Federal prende Garotinho” e “Advogados 

consideram a prisão de Garotinho abusiva e ilegal”, “Folha da Manhã” e “O Diário”, veiculadas 

em 17 de novembro de 2016, noticiam acerca do cumprimento do mandado de prisão preventiva 

do ex-governador pela Polícia Federal, na manhã de 16 de novembro de 2016, em um 

apartamento no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. 

 Assinado pelos jornalistas Suzy Monteiro, Aluysio Abreu Barbosa, Jhonattan Reis, 

Camilla Silva, Daniela Abreu, Channa Vieira e Arnaldo Neto, o título da chamada escolhido 

pelo “Folha da Manhã” insinua ao leitor à apresentação factual do acontecimento.  Enquanto, o 

assinado pela redação do “O Diário” demonstra a refutação por parte de advogados à sentença 

imposta ao Secretário de Governo do Município. 

O “Folha da Manhã” inicia sua matéria evidenciando que a prisão foi sucedida através 

do apontamento de Garotinho como líder de uma organização que objetivava a prática do crime 

de corrupção eleitoral no município, segundo a redação, o intuito era “garantir a eleição e a 
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manutenção do poder político”. O periódico afirma que, no ano de 2010, o mesmo fora 

condenado pelo crime de formação de quadrilha, o jornal expõe que as acusações concernentes 

a atual determinação da Justiça inclui exercício de corrupção eleitoral, supressão de documentos 

e a investigação de coação a testemunhas sobre o uso do Programa Cheque Cidadão como 

medida de troca de votos. 

O “O Diário” principia sua abordagem com uma citação de um advogado a respeito da 

prisão a qual Garotinho fora submetido, afirmando que a mesma se dera de modo abusivo e 

ilegal, decorrente “de sua constante denúncia de abuso de maus-tratos a pessoas presas 

ilegalmente naquela comarca”, referindo-se à 100ª Vara Eleitoral de Campos, onde fora 

decidida a condenação.  

As conduções das notícias são demarcadas pelo esquecimento enunciativo, observa-se 

que ambos põem a mostra divergentes perspectivas referentes ao motivo pela qual fora 

decretada a prisão do ex-governador. O “Folha da Manhã” reporta sobre a existência de uma 

“organização criminosa” liderada pelo mesmo através de fraudes no Programa Cheque Cidadão 

para mediação de eventual compra de votos na eleição municipal. O periódico retoma a tônica 

um ocorrido em 2010 na qual Garotinho fora condenado pelo crime de formação de quadrilha, 

após a acusação de seu envolvimento em um esquema que utilizava a estrutura da Polícia Civil, 

facilitando, inclusive, negócios para o jogo do bicho. A ideia de “organização criminosa” 

assemelha-se a de “formação de quadrilha”, deste modo, através da exposição deste episódio 

passado que, configura interdiscurso, o jornal implica a noção de que esta não é a primeira vez 

em que Garotinho tem seu nome associado a crimes de corrupção que indicam a participação 

de um conjunto de indivíduos, mediante a suposição de sua liderança. 

 A chamada do “O Diário”, por sua vez, remete ao sentido de que a verdadeira causa da 

prisão suscita do esforço constante do Secretário em denunciar supostos abusos de maus-tratos 

cometidos contra pessoas presas ilegalmente realizados pelos agentes responsáveis por esta 

jurisdição. O título sugere a partir de “advogados consideram” que não se restringe apenas 

aquele que realiza a defesa do réu, mas as pessoas habilitadas a prestarem assistência jurídica 

concordam que, assim como no hipotético exercício das atividades denunciadas na comarca, tal 

decisão dispôs-se de modo arbitrário.  

O “O Diário” expõe que o criminalista Fernando Augusto Fernandes, responsável pela 

defesa do ex-governador, afirma que o caso “vem de uma série de prisões ilegais decretadas 
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por aquele juízo e suspensas por decisões liminares do Tribunal Superior Eleitoral”, alegando 

que houvera várias mudanças de depoimentos destas pessoas decorridas mediante ameaças do 

delegado da jurisdição. Inclusive, o trecho contido no subtítulo da manchete fora expressado 

pelo próprio advogado. Deste modo, o periódico trata, em primeiro plano, declarações que 

demonstram ceticismo quanto a idoneidade da jurisdição. 

No entanto, o “Folha da Manhã” apresenta um trecho no qual Glaucenir de Oliveira, 

juiz responsável pelo deferimento da prisão, ressalta que “o réu efetivamente não só está 

envolvido, mas comanda com ‘mão de ferro’ um verdadeiro esquema de corrupção eleitoral 

neste município”. Desta maneira, o periódico evidencia a constatação referente à autoridade 

pública com poder de julgamento que decretou a pena do acusado. Logo, nota-se que as seleções 

dos jornais destacam diferentes versões e pontos de vista jurídicos quanto ao caso. 

 Após divulgar a versão do advogado, o “O Diário” aborda a respeito da versão do 

delegado da PF, Paulo Cassiano Júnior, informando que Garotinho seria encaminhado para o 

Presídio Frederico Marques, em Bangu, “onde há estrutura necessária para prestar atendimento 

médico”, visto que o ex-governador havia passado mal na Superintendência da PF, no Rio de 

Janeiro, sendo conduzido para o Hospital Souza Aguiar. Conforme o delegado, ao término do 

tratamento, o mesmo seria transferido para uma unidade carcerária em Campos.  

O “O Diário” seleciona um trecho no qual o delegado da PF expõe, durante a coletiva 

de imprensa na noite de 16/11, o motivo pelo qual Garotinho foi preso: 

Assim como os demais envolvidos, agora chegou a vez dele 

[Garotinho] ser denunciado, e a investigação não cessa. Nós 

percebemos as coações às testemunhas, não temos provas que estas 

tenham sido feitas diretamente pelo Garotinho, mas por pessoas 

ligadas a ele, entre elas, o subsecretário de Governo, Alcimar Ferreira, 

que continua foragido", ressaltou o delegado, esclarecendo que “por 

trás disso tudo, está claro o comando de Garotinho e está mais que 
evidente a associação criminosa. (grifos meus) 

 Todavia, a partir das informações apresentadas pelo jornal anteriormente, as declarações 

do delegado perdem a força, visto que os envolvidos, segundo o advogado do ex-governador 

“pessoas presas ilegalmente”, já foram liberados por decisões liminares determinadas pelo TSE.  

Ao denotar que “nós percebemos as coações às testemunhas, não temos provas que estas 

tenham sido feitas diretamente pelo Garotinho, mas por pessoas ligadas a ele”, indica uma 

antítese quanto as “constantes denúncias” realizadas pelo ex-governador aos abusos cometidos 



40 
 

na comarca, além da expositiva por parte do advogado do mesmo quanto “a mudança de 

depoimentos” devido a ameaças do delegado da jurisdição.  

Ao salientar que “agora chegou a vez dele de ser denunciado” e “por trás disso tudo, 

está claro o comando de Garotinho e está mais que evidente a associação criminosa” alude a 

ideia de que tal decisão trata-se de especulações, mediante perseguição política e revanchismo 

ao Secretário devido suas denúncias, pois não há prova concreta de sua participação em tais 

práticas criminosas, observado na suspensão das condenações de outrem envolvidos por 

determinação do TSE, ou seja, do órgão máximo da Justiça eleitoral. 

Posteriormente ao explicitar as duas versões, o periódico aborda sobre alegação da 

Justiça à decorrência da prisão. Em conformidade com o delegado da PF, a determinação fora 

baseada em uma denúncia pelo Ministério Público Eleitoral que, investiga a participação de 

Garotinho como liderança de associação criminosa, sob a acusação de fraude no Programa 

Cheque Cidadão, com o propósito de compra de votos para eleições municipais deste ano. 

Segundo declarações do delegado, houvera “a destruição das provas que podem comprovar o 

cadastro de mais de 18 mil pessoas no Programa no período de 60 dias” por ordem de Garotinho. 

 O “Folha da Manhã” disserta sobre algumas especulações quanto ao desenrolar do 

acontecimento, o periódico indicou que a transferência do ex-governador para o presídio do 

município era de expectativa na PF em Campos, porém tais informações não eram constituídas 

de base concreta:  

No decorrer do dia, foi especulado que ele chegaria ao 

Aeroporto Bartolomeu Lisandro em um voo comercial ou que seria 

levado, de carro, direto para a prisão, sem passar pela delegacia da PF 

para esclarecimentos. 

 O jornal também focaliza à recepção da deputada federal Clarissa Garotinho (PR-RJ) 

quando soubera da prisão de seu pai, destacando que a mesma na Superintendência da PF, 

chegou a gritar com o delegado, recuando após ser repreendida.  

Novamente, o periódico faz referências a acontecimentos passados (interdiscurso), 

salientando um episódio ocorrido na última campanha eleitoral, no qual em um debate realizado 

pela TV Globo com os candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o peemedebista 

Pedro Paulo criticou Garotinho, citando condenações de pessoas associadas ao ex-governador. 

Da plateia, a deputada gritou para o candidato: “Você é o próximo a ser preso”, a seleção da 

reprodução desta fala no presente momento interliga-se a estratégia de subversão, pois de modo 
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sarcástico, o jornal implica que “o destino pregou uma peça e o próximo a ser preso foi o próprio 

pai dela.”  

Ambos periódicos versam sobre o desencadeamento da investigação do Ministério 

Público quanto ao caso de corrupção através do Cheque Cidadão. O “O Diário” expõe que a 

operação intitulada como “Chequinho” havia sido constituída em duas fases, a primeira dada 

em 19 de outubro, foram presos os vereadores Miguel Ribeiro Machado e Ozéias Martins 

(PSDB).  A segunda, no dia 26 de outubro, sucedeu nas prisões dos vereadores Linda Mara 

Silva (PTC), Kellinho (PR) e Thiago Virgílio (PTC), a ex-secretária de Desenvolvimento 

Humano e Social, Ana Alice Alvarenga, a radialista Beth Megafone e a ex-secretária do Cheque 

Cidadão, Gisele Koch. O “O Diário” exprime que “todos os denunciados se encontram soltos”, 

logo, estas são as pessoas que foram presas ilegalmente pela 100ª Vara Eleitoral de Campos, 

abordado no início da matéria. 

O “Folha da Manhã” distingue que a prisão do vereador Ozeias, a primeira decorrente 

da investigação, “desencadeou uma das maiores operações da Justiça Eleitoral e Polícia Federal 

já realizadas em Campos”, no local onde fora preso, no distrito de Travessão, foram encontradas 

agendas com anotações de distribuição de cestas básicas, além de Cheque Cidadão e o montante 

de R$ 27 mil. O jornal afirma que o mesmo encaminhado para PF, fora liberado, após o 

pagamento da fiança. O periódico perpassa pelos demais envolvidos no caso e salienta que, o 

“MP está movendo 38 ações de Investigação Judicial eleitoral (Aije) – uma contra a prefeita 

Rosinha e 37 contra candidatos a vereador do grupo.  

Nota-se o conceito de esquecimento enunciativo ante a estas informações. Destarte, as 

referentes abordagens dos casos denotam certa disparidade, enquanto “O Diário” frisa que todos 

encontram-se em liberdade, o “Folha da Manhã” indica que há a movimentação de 

investigações concernentes a prática de corrupção aos candidatos do grupo político coligado à 

prefeita.  

Os periódicos noticiam a respeito do apartamento na rua Senador Vergueiro, no bairro 

do Flamengo no qual Garotinho fora preso, de acordo com a PF, o imóvel é pertencente à filha 

de uma funcionária da família, o “Folha da Manhã” expôs que o nome da proprietária é 

Amanda. No local, fora cumprido mandado de busca e apreensão de objetos que indiquem 

conexão com a operação Chequinho. 
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O “Folha da Manhã” enfatiza o “marketing político” exercido pelo ex-governador 

acerca da “casinha” no bairro da Lapa, em Campos. Outra vez, evidencia-se o conceito de 

interdiscurso, o jornal reporta a outro fato ocorrido em 2010, quando para a disputa ao cargo de 

deputado federal, o ex-governador declarou obter um patrimônio no valor de R$ 80 mil, sendo 

que destes R$ 45 mil referentes a casa na Lapa, na qual o jornal destaca tratar-se de um tríplex. 

Explicita também que na mesma ocasião, declarou que os valores das ações concernentes a 

empresa “A palavra de paz” eram de R$ 32 mil, o periódico frisa que a empresa possuía 50 mil 

vendedoras em todo país, se valendo das palavras do próprio ex-governador. Além de salientar 

uma entrevista na qual o mesmo afirmou ter uma linha telefônica e um carro. 

Desta maneira, o periódico centraliza o enfoque para o apartamento onde o Secretário 

foi preso, evidenciando que se encontra em “um dos bairros mais nobres e tradicionais do Rio 

de Janeiro” que, de acordo com dados da PF divulgado pelo jornal, é de pertencimento de uma 

pessoa chamada Amanda. 

Com isto, o periódico remete a ideia de inconfiabilidade ao que se refere às informações 

patrimoniais declaradas pelo ex-governador, muito aquém do quanto realmente aparenta custar, 

este “marketing político” teria a funcionalidade de influenciar o eleitor quanto suas posses. A 

partir do contexto em que se foi dado esta enunciação denomina o que Charaudeau (2015, p. 

69) apresenta como “fazer crer”, onde o informador tem a intencionalidade de incitar o outro a 

um determinado pensamento. Deste modo, o jornal incute ao leitor a percepção de que o 

apartamento na realidade é de pertencimento do próprio Garotinho, neste caso, Amanda atuaria 

como “laranja”, termo informalmente utilizado a indivíduos que concedem seu nome para 

desempenho de negócios ilícitos.  

 

2.2.3. Evento: A revogação da prisão de Garotinho 

 Compostos pelo mesmo título “TSE revoga prisão de Garotinho”, “Folha da Manhã” e 

“O Diário” publicadas em 25 de novembro de 2016, informam a respeito da decisão dos 

membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sessão realizada no dia 24 de novembro de 

2016, em Brasília, que determinara a suspensão da condenação do ex-governador deliberada 

pela 100ª Zona Eleitoral de Campos. As matérias assinadas pelo jornalista Arnaldo Neto do 

“Folha da Manhã” e pela redação do jornal “O Diário”, abordam que a sentença fora concedida 

por maioria dos votos (6 a 1).  
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O “O Diário” indicou que a decisão “anula a deliberação do juiz” Glaucenir Oliveira da 

100ª Zona Eleitoral de Campos, responsável pelo mandado de prisão do Secretário. Já o “Folha 

da Manhã” destaca que “a Corte decidiu substituir a prisão preventiva decretada pelo juiz, por 

medidas cautelares, sem a necessidade, sequer, da prisão domiciliar que o ex-governador vinha 

cumprindo”. Logo após, o jornal realça que o mesmo “é acusado de liderar o “escandaloso 

esquema” da troca de Cheque Cidadão por votos. ”  

 A utilização dos verbos “anular” e “substituir” escolhidos pelos periódicos direcionam 

diferentes sentidos referentes à sentença do Plenário do TSE, o termo “anular” remete ao leitor 

ao pensamento de invalidação da deliberação imposta pelo juiz da comarca campista, pela 

instância máxima da Justiça Eleitoral Brasileira. Enquanto o “substituir” induz à percepção de 

que a ordem de prisão preventiva fora trocada por outras providências.  

O uso do advérbio “sequer” posterior à “sem a necessidade”, neste caso, norteia à ideia 

de um sentido negativo quanto a decisão, pois mesmo com as acusações de sua participação, 

Garotinho “nem ao menos” cumprirá a prisão domiciliar imposta pela ministra Luciana Lóssio 

do TSE, após ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca no Hospital Quinta D’Or, na Zona 

Norte do Rio, no dia 20 de novembro. 

Os periódicos perpassam pelas medidas adotadas ao ex-governador, entre estas ficam 

negadas o contato deste com as testemunhas, seu retorno a Campos, salvo com autorização 

judicial, além da fixação da fiança no valor correspondente a 100 salários mínimos, ou seja, R$ 

88 mil. O “O Diário” reforça a informação de que os advogados do envolvido recorrerão quanto 

às medidas. 

O “O Diário” mostra apontamentos concernentes a práticas abusivas realizadas contra 

o ex-governador, fomentando que durante a sessão, os ministros do TSE condenaram 

arbitrariedades, abuso de autoridade, truculência, vazamento indevido de telefonemas entre 

cliente e advogado e insinuações a respeito de irregularidades na atuação de ministros” 

observados no decorrer da exposição dos acontecimentos. À medida que o “Folha da Manhã” 

salienta que “os ministros entenderam que a prisão determinada por Glaucenir, não se sustenta 

legalmente”, devido ao fato de ser realizada enquanto este cumpria as férias de Ralph Manhães, 

juiz titular da comarca. 

O “Folha da Manhã” ressalta que para mais das medidas cautelares citadas foram 

determinadas outras providências a serem seguidas por Garotinho: 
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 Garotinho, além de não poder visitar Campos e pagar fiança, 

tem obrigação de comparecer a todos os atos do processo sempre que 

intimado, e não poderá alterar o endereço e não deverá se ausentar de 

sua residência por mais de três dias sem prévia comunicação ao juízo. 

O descumprimento, sem justificativa, de qualquer dessas medidas 

resultará no restabelecimento da ordem de prisão, por ora revogada. 

 Destarte, tais especificações incitam que o termo “substituir” utilizado pelo periódico 

fora mais bem apropriado à sentença, dado que mediante o descumprimento injustificado destas 

resultará no restabelecimento da ordem de prisão do Secretário. Deste modo, evidencia a noção 

de que a deliberação do juiz Glaucenir Oliveira, ainda não se encontra sem efeito, como 

orientada pelo sentido de “anular” exposta pelo “O Diário”.  

 Ambos noticiam sobre as declarações da ministra relatora Luciana Lóssio relativas ao 

fato. “O Diário” destaca que na opinião da mesma, “a medida imposta pelo juiz seria uma 

antecipação da pena de um crime que nem se sabe ter cometido. ” No entanto, o “Folha da 

Manhã” evidencia que a ministra afirma se tratar de “crime eleitoral consistente”, pois envolve 

compra de votos, ressaltando não haver fundamento de “preservação da ordem pública para se 

evitar a repetição de delitos”, visto que os episódios correspondem a uma eleição já passada.  

As testemunhas L. e P., agentes públicas ligadas ao serviço 

social do município, sequer mencionam o nome do paciente ou a sua 

contribuição para a prática dos delitos em apuração. Por sua vez as 

testemunhas A. e V., supostamente coagidas pelo réu, já 

modificaram suas versões dos fatos por diversas vezes. A primeira 

modificou quatro vezes, e a segunda, por três vezes modificou a versão 

dos fatos. Portanto, as provas testemunhais, ao meu entender, 

parecem irreversíveis para sustentar o decreto cautelar extremo”, 

disse a ministra, esclarecendo ainda que: “testemunha, em nenhum 

momento, se referiu ao denunciado como mandante da queima de 

provas, haja vista que a suposta ordem teria ocorrido após a apreensão 

de documentos na Secretaria de Família e Assistência Social, realizado 

pela Polícia Federal (PF) (O Diário, 25/10/2016 – grifos meus) 

“O Diário” remete ao leitor ao pensamento que a ministra não confirma a existência da 

irregularidade por parte de Garotinho, fomentando que as testemunhas do processo não 

apontam o envolvimento deste. Em outras passagens escolhidas, a ministra indica “tratar-se de 

um suposto esquema de compra de votos”, onde “a decisão não traz fundamentos suficientes a 

justificar a adoção de medida cautelar extrema”, referindo a deliberação do juiz Glaucenir de 

Oliveira. 

Desta maneira, apresentam duas perspectivas contraditórias relacionadas ao parecer de 

Lóssio. O “O Diário” aborda a percepção do tratamento de um “suposto esquema de compra 

votos”, enquanto, o “Folha da Manhã” evidencia “um crime eleitoral consistente”. Ao 
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selecionar as falas em que a ministra emprega as palavras “suposto” e “consistente”, as 

abordagens tornam-se mutuamente exclusivas, notado que a primeira orienta ao sentido de 

hipótese, e a segunda, de argumentação com base estruturada. Todavia, apenas o “O Diário” 

expõe fragmentos da fala da ministra. 

Os jornais discorrem a respeito das posições de Lóssio relativas a um suposto contato 

entre a mesma e Garotinho, divulgado no dia 20 de novembro, pelo programa Fantástico, 

exibido pela Rede Globo. Segundo o “Folha da Manhã”, a ministra afirmou que “minhas portas 

estão sempre abertas, mas repudio essas insinuações e venda de ilusões. Recebi a prefeita 

Rosinha e o secretário Garotinho. Tudo de forma transparente. ” Já “O Diário”, pôs a mostra 

um trecho no qual Lóssio explica a situação: 

Todos os advogados que me ligam no TSE sabem da minha 

agenda. Basta chegar ao meu gabinete que eu recebo. As minhas 

portas estão sempre abertas. Portanto, essa ‘venda de ilusão, 

buscar contato’ como alguns advogados se referem, isso é 

absolutamente inadmissível. Eu repudio com veemência a matéria 

veiculada, na qual estampam um diálogo, com uma foto minha, 

como se deste diálogo tivesse havido uma conversa pouco 

republicana entre a minha pessoa e o paciente, que estava 

acompanhado do advogado e a esposa, Rosinha. Eu recebi o paciente 

numa quinta-feira após uma sessão, o HC já havia sido distribuído. E 

assim eu faço com os outros tantos advogados. (O Diário, 25/10/2016, 

grifos meus) 

 Ao divulgar maiores fragmentos da fala da relatora Luciana Lóssio, “O Diário” 

apresenta argumentações mais contundentes em relação a deliberação do TSE se comparado ao 

“Folha da Manhã”. A seleção dos recortes expostos norteia ao leitor a abordagens mais amplas 

dos conteúdos abordados durante a sessão. Ademais, incute a noção de que as acusações às 

quais foram submetidas o ex-governador baseiam-se em suposições. 

 O “Folha da Manhã” explicita que o Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro 

Herman Benjamin, discordou das posições da ministra concernentes ao juiz Glaucenir de 

Oliveira, destacando um fragmento da fala do mesmo quando Lóssio afirmou que uma 

testemunha “não é confiável”. Em conformidade com o jornal, Benjamin comentou “não 

podemos dizer quem é e quem não é confiável. ”. Destarte, a partir dos recortes escolhidos por 

intermédio da estratégia de captação, remete-se ao pensamento que o periódico evidencia 

arguições céticas ao que se refere a resolução do caso. 

Os jornais versam sobre os demais membros da Corte que acompanharam Lóssio 

durante a sessão de revogação da prisão de Garotinho, Admar Gonzaga, Luiz Fux, Rosa Weber, 
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Napoleão Nunes Maia e Gilmar Mendes. Apenas Benjamin votou para a manutenção da prisão 

domiciliar. 

Logo após, os periódicos expuseram a nota enviada pela assessoria da defesa do ex-

governador, onde o mesmo comenta acerca da decisão do TSE: 

Sempre confiei que a Justiça corrigiria o abuso de autoridade e 

a violência cometida neste caso contra mim. Não sou acusado de 

corrupção, enriquecimento ilícito ou qualquer desvio de verba pública, 

tão somente, de uma possível irregularidade eleitoral e me privar de 

liberdade por isso é uma verdadeira afronta ao Estado Democrático de 

Direito. Pior do que ter sofrido essa violência que quase me custou a 

vida, foi ver a alma da minha família ferida. Agradeço a Deus, a todos 

que oraram por mim, a minha esposa, aos meus filhos, meus advogados 

e a todos aqueles que continuam que a justiça no Brasil deve ser para 

todos, mas respeitando o direito e as garantias constitucionais.  

A partir desta nota, o “Folha da Manhã” realça que o resultado do TSE em Brasília foi 

comemorado no Rio de Janeiro, retomando a tônica que Garotinho após a liminar concedida 

pela ministra Luciana Lóssio, passou a cumprir prisão domiciliar em um apartamento no 

Flamengo.  

No início da matéria, “O Diário” frisou que a ministra acolheu o pedido de habeas 

corpus e determinou a transferência de Garotinho para um hospital, podendo ser de rede 

privada, desde que custeado por ele. A ação suspendeu a determinação do juízo da 100ª Zona 

Eleitoral que havia decretado que o ex-governador fosse atendido pela UPA do Complexo 

Penitenciário de Bangu, mediante o entendimento que o mesmo teve regalias no hospital Souza 

Aguiar, para onde foi encaminhado após a justificativa de mal-estar na Superintendência da PF, 

no dia em que foi preso. 

2.3. Posicionamentos 

Ao ser objeto de racionalização e construção, um acontecimento pode ser interpretado 

e perpassado de diversas maneiras, observa-se que, apesar de versarem a respeito das mesmas 

temáticas e publicadas em datas equivalentes, por intermédio de seus recortes, o modo pelos 

quais os dispositivos “Folha da Manhã” e “O Diário” conduzem os relatos em suas notícias se 

apresentam um tanto divergente. As matérias evidenciam que os jornalistas descreveram os 

fatos através de diferentes ângulos e leituras, proporcionando aos leitores a percepções de óticas 

e sentidos variados acerca dos conteúdos abordados. 
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Orlandi (1999, p. 42) aponta que o sentido de algo que se encontra em troca discursiva, 

não está nas palavras propriamente dito, mas através das posições ideológicas nas quais estas 

são produzidas. Esta constatação assemelha-se a de Charaudeau (2016, p. 21) no qual afirma 

que “as palavras nada significam em si”, o sentido imbrica-se na situação de enunciação 

definido mediante a um determinado contexto, cujo a partir do emprego das palavras escolhidas 

pelo informador serão revelados seus pensamentos, opiniões e estratégias.  

Destarte, no âmbito das condições de produção de sentidos, justaposto às 

funcionalidades da ideologia, da memória e do esquecimento, atende o conceito de formação 

discursiva que, segundo Orlandi (1999, p.43), “se define como aquilo que numa formação 

ideológica dada determina o que pode ser e deve ser dito”, o que torna tangível inúmeras 

interpretações ao que se está sendo transmitido. Devido a estes critérios, Charaudeau (2015, 

p.60) expõe que um acontecimento nunca será informado de maneira exclusivamente factual, 

sendo susceptível às impressões de seu informador no decorrer da enunciação. 

Em conúbio a estas concepções, as reportagens analisadas apresentam temáticas que, 

em geral, são negativas à imagem do governo em vigência no município no momento, visto que 

são referentes ao resultado das eleições para a Prefeitura que, decidido em primeiro turno, 

suscitou na mudança deste grupo político e, ao desencadeamento das prisões de membros deste 

pela Polícia Federal sob a suspeita de compra de votos nas últimas eleições municipais, 

protagonizado pela condenação do secretário de governo Anthony Garotinho. Ao que tange ao 

tratamento e exposição dos casos, o contexto em que as palavras foram empregadas, as 

perspectivas de seus participantes mediante a legitimidade conferida a estes discursos, “Folha 

da Manhã” e “O Diário” conduzem a percepção de que os jornalistas manifestam divergentes 

posicionamentos políticos a respeito dos acontecimentos.  

A partir dos recortes expostos nas matérias produzidas pelo “Folha da Manhã”, observa-

se que se apresentam de tal modo que, ganham forças posicionamentos que realçam, em 

primeiro plano, estes momentos políticos desfavoráveis ao grupo vigente. No decorrer de suas 

enunciações, por vezes, ao divulgar trechos de falas ou textos mencionados por outrem, o 

periódico legitima discursos adversos ao grupo e se utiliza de estratégias de subversão, tais 

como ironia e ceticismo, aos dos membros deste.  

Enquanto, no transcorrer das notícias produzidas pelo “O Diário”, percebe-se que são 

fortalecidos posicionamentos que tendem à suavização, pondo, em segundo plano, as temáticas 
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negativas ao governo e focalizando-se sobretudo em demonstrações dúbias relativas a 

confiabilidade nas ações e nos participantes que se encontram em oposição ao grupo. Nota-se 

que os trechos de discursos selecionados evidenciam conferência de legitimidade àqueles que, 

de certa forma, incitam algum tipo de defesa aos participantes do governo, ao passo que os 

discursos contrários a estes, de acordo com a contextualização construída pelo jornal, perdem 

força. 

Os periódicos realizam menções a acontecimentos passados ocorridos na cidade ou com 

os atores que protagonizaram estas expositivas, tais fatos, caracterizados como interdiscurso, 

não necessariamente, se relacionam aos atuais casos abordados, mas a partir da maneira pela 

qual são versados dentro de um determinado contexto, induzem certa proximidade com a 

atualidade. Estes trabalhos de memória põem a mostra o que os jornalistas se apoiam a fim de 

destacar o “porquê” e o “como” cada acontecimento se intermedia no espaço público através 

de sua relação com a historicidade, assim sendo, nestes casos, atuam como legitimadores de 

tais discursos.  

Em algumas passagens, mediante seus recortes, “O Diário” destaca através de uma ótica 

negativa a anterior conjuntura política vigente no município que, incita a percepção de que a 

superação desta se dera a partir da vitória de Anthony Garotinho em 1988. Enquanto, o “Folha 

da Manhã” traz à tônica, antigos episódios relacionados ao secretário, ao longo de sua carreira 

política, que não se localizam aos do presente contexto, mas que se confluem a este pelo viés 

da similaridade ou da situação, tais resgates históricos salientam fatos que denotam dúvidas 

quanto sua idoneidade e seu atual prestígio político na cidade. Logo, a partir das análises, nota-

se que os jornais destacam a figura de Garotinho por perspectivas opostas, “O Diário” pela 

confiabilidade e “Folha da Manhã” pelo ceticismo.  

Os variados pontos de vista presentes nas análises destes jornais vão ao encontro a 

Bourdieu (1997, p.25) que expressa que os jornalistas constroem suas notícias mediante o uso 

de “óculos especiais” que, os permitem enxergar, interpretar e realizar um recorte daquilo que 

creem ser de caráter excepcional, ou seja, o que os interessam informar sobre certo 

acontecimento.  
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Considerações finais 

 

 

O pesquisador Luiz Gonzaga Motta (2002, p.13) afirma que “não existe poder sem 

imprensa nem imprensa sem poder”, sendo assim, o poder político precisa da visibilidade 

proporcionada pela imprensa ao passo que esta torna acessível à população as informações 

concernentes as ações e feitos ligados à governabilidade. Nesse sentido, é o mediador entre o 

governo e a população, podendo atuar tanto como veículo do poder vigente quanto oposição e 

resistência a ele. 

Por intermédio do conteúdo abordado durante esta pesquisa, observa-se que os dois 

veículos versam através de divergentes perspectivas acerca da configuração política do 

município, tais pontos de vista presentes nos discursos dos jornais, por muitas vezes, legitimam-

se a partir de suas contextualizações históricas que apresentam diferentes panoramas a respeito 

do passado político da cidade. 

Este híbrido entre o passado e o presente conspícuos no decorrer de suas enunciações 

não se mostram de maneira factual, de certo, incitam o leitor a variados sentidos e 

interpretações, no entanto, captados mediante o contexto a que estes foram inseridos. Logo, o 

momento conferido às matérias analisadas, visto que os acontecimentos abordados, em geral, 

foram desfavoráveis ao grupo político vigente, fortaleceram os discursos de oposição a este, 

visto no “Folha da Manhã” que os expuseram em primeiro plano. A partir disto, a estratégia 

discursiva escolhida pelo “O Diário” fora de pô-los em segundo plano e evidenciar as 

dubiedades dos que, na situação, apresentam-se como opositores ao grupo. 

A confluência entre passado e presente, observado no conceito de interdiscurso, se 

apresenta como aquilo que legitima este ou aquele discurso, em um determinado contexto que, 

em nenhum dos casos analisados, se encontrava no fato em si, ao expor um acontecimento 

passado, os jornais apontam a um panorama incitando caráter negativos ou positivos acerca dos 

participantes observados, mas, principalmente, no protagonismo da figura de Garotinho 

sobreposta ao governo municipal. 

Deste modo, surgiu em minha pesquisa a indagação de Charaudeau (2015) sobre “o que 

está por trás do que ele diz?”, que se evidencia quando uma informação é dada sem que tenha 
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sido requisitada pelo outro participante da conversa anteriormente, como pode ser visto nas 

referências ao passado político dos personagens e de situações passadas que não tem relação 

imediata com o evento referido na notícia. 
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